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 : دٯْ ٍَ وَ  ، ؿٷُ ٯَ بِ ََ  ْـ ٩َ وَ  ٞٸ  بِ ا٥ٶ  وَ  اللِ لِ قْ ُ٘ رَ  َٔ َٜ  مُ َل وا٥س   ةُ َل ا٫٥  وَ  للِ  دُ ٵْ اْلَ 

  ڀٌ پ٥َ َ٘ ه رِ ذِ ٷَ ٢َ 
ََ َٓ  ، يِڂ دِ الَ قم ٴُ ُٜ  إٟ ؿًل لَ َْ دْ پ ٩َ ٷَ تُ ٴْ ٯَ َِ  ، ئٞدِ تَ بْ ٵُ ٴْ ٥ِ ح ٸْ پَِ ٱَ پ ٩َ ِنَ قْ ٤َ  ْـ َٜ  دُ يْ زِ  

َٚ ِبَ  ُح تَ ٱْ يَ  ََ  ِبَ ْٞ ٯِ تَ ْس يَ وَ  ، اءً دَ تِ اٍْ  َڃ ٴِ ٸَ ٥ِ  ، ؿِ ٴْ ٯِ ا ا٥ْ ذَ هَ  اَب قَ ٍْ أَ  ُئ دِ تَ بْ ٵُ ـا٥ْ  ؿِ ٴْ ٯِ ا٥ْ  ُٿ پ٥ِ پ   اٹْ وَ  پً ٭َ ٘  قَ پ 
 . پءً ٷَ تِ

ْ َص  ِّ بَ ٩َ  ُت ٕ  َٜ ٷَ ثَ پ ِ٘ َٔ پ   : ځ   

ََ ْٕ ْٯِرْيَٱپُت  : لوَيا َٓ ٢َ قْ تَ ْس پ ٩ُ ٷَ تُ ٴْ ٯَ َِ وَ  ، ڀِ ٸ  يثِ دِ الَ  پِت حَ ٴَ ٭َ ٫ْ ٵُ ـا٥ْ  ََ  ، ڀٸ  ِّ َل ٭ِ اْص  پظٍ ٱَ ٥ْ د أَ ر   ُنَ پة 

ْٞ  پِت َّ َل ٭ِ اْص  رِ ٤ْ ذِ ٍِ  ُځ ٸْ ٶِ ُٜ وَ  ٩ِ َُٓتَٲد  ِّ بَ ٩َ  ْـ ٩ِ  ٍڂ حَ بْ ٩َ  ؾ   ٤ُ ِي ا  ضِ ٯْ ٍَ  رِ ٤ْ ع ذِ ٩َ  ، حٴَ ٭َ ا٫ْٓ  ِڂ پ

ِرْيـ  پِت َّ َل ٭ِ اْص   ْ َُٓتَٺ َٚ َٔ َٜ  ِح َل ٭ِ ر آْص ٤ْ ذِ ٍِ  ِػ تَ ٤ْ أؿ ٴَ ٢َ  ،ا ِرْيـ ڀِ ٲَ يْ رِ    ْ َُٓتَٺ  َػ ٶ  َص  ْـ ٩َ  ؾ  ٤ُ  َؾ ٯَ  ٢َ َم ٤َ  ، ا

ِٜ قَ ٣َ  ؿ  هَ ٺَ پ ٍِ ٷَ تُ ٢ْ دَ رْ أَ وَ  ، الپ٤ؿ دِ ٯْ ٍَ  ـْ ٩ِ  َِ َّ  رُ ثُ ٳْ ََ ل تِ ا٥   يِڂ دِ الَ  مِ قْ ٴُ ُٜ  طِ اٍِ قَ َض وَ  دِ ا  . پَلَ  يِڂ دِ الَ  ِٿ پ٥ِ َٚ  ڀُ پ

َٜ ارَ ـ دَ يْ ذِ ـ ا٥  يْ رِ ثِ ٳْ ٵُ ـا٥ْ  پِت ٲَ ا٥ث   ِڂ يْ پدِ َّ إَ  اةِ وَ رُ  رُ ٤ْ ذِ  : ڈلِنَاٯلثَي َ ٷِ ٸْ ٴَ ت  ْٕ  َ٘ ؿ ا
َٓ هَ وَ  ، دُ ٸْ پٹِ  ْـ ء ٩َ ٻ

َ ا قَل ُص أُ  ظُ ٱَ َيْ  : ؿپَبُ َس ٹْ أَ ؿ وَ پهُ ٶَ ٤ُ ؿ وَ پَبُ ٲَ ٥ْ أَ ؿ وَ هُ ءَ َم ْ٘ أَ  ظُ ٱَ َيْ  ڂ حَ ا آبْ ذَ هَ  ُځ بْ ٲ  َٜ وَ  ، ڀحَ ٸْ حِ ا٫٥   دِ پٹٸْ َ٘ ْٕ

ُٓ  قرِ ٩ُ ـ إُ ٩ِ  ڀٍ ٴَ ُجْ  رِ ٤ْ ذِ ٍِ  ِّ ا٥بَ  تل هتؿُ ڀ ا٥  ٵ  ٷِ ا  َ٘ ع إَ ٩َ  ؾِ پ٩ُ ٯَ  ا٥ت  ِي  فُ ٥َ  ٳئپً ت  ٩ُ  قنَ تٳُ ٥ِ  ؾِ ٴَ  ا٥ٯِ ِي  َڂ پ
 . ٸدپٹِ

ُٓ ع ا٩ِ قَ الَ  قلِ ُص إُ  رُ ٤ْ ذِ  : ڌلڈلٯلَِاٯلثَي تل يڂ ا٥  پدِ َّ إَ  قُل ُص أُ  ظُ ٱَ ُتْ پ ٷَ ٮِ ٱْ حِ تل ٍِ ا٥   ڀِ حَ ٸْ حِ ا٫٥   ةِ ْسٶَدا

 . ڀِ حَ ٸْ حِ ا٫٥   پٹٸدِ َ٘ ـ إَ ٩ِ  ڀٌ ٴَ ُج  ظُ ٱَ ُتْ پ هَ پٹٸدِ َ٘ أَ  ظِ ٱْ حِ ٍِ وَ  ، ؿِ ٴْ ٯِ ا٥ْ  ارُ دَ پ ٩َ ٷَ ٸْ ٴَ َٜ 

َٕ وَ  ِڂ يْ پدِ َّ إَ  رُ ٤ْ ذِ  : عاٗلَِاٯلرَي َٓ تِ ا٥   اِب قَ ٍْ ا   ح  ٫ِ  يَ ل 
َّ ٷَ ٸْ ٢ِ  پُت ئَ ٩ِ  طُ بَ ٬ْ ه َُ ذِ هَ  ظِ ٱْ حِ ٍِ وَ  ، ڂيْ دِ پ 

َِ الَ  ونَ دُ  ڀِ ٸٱَ ٯِ ا٬٥   ِڂ يْ پدِ َّ إَ  َِ الَ  وأَ  ، پهَ پٹٸدِ َ٘  أَ ِي  رِ ٮَ ٟ ا٥ٶ  إِ  ڀِ پ َٜ إِ  ڀِ پ ُ بيُ  پِلٍ ٟ   . پٷَ ٱِ ٯْ ـ َض پ ٩ِ ٷَ تَ ح  پ ِص ٶَ ٥َ  ٞ 

ْْ  قلِ ُص أُ  پنِ ٸَ  ٍَ ِي  رٌ ر  ُه  ٌص خ  ٴَ ٩ُ  : سڈلٳلَِاَلَ ْٞ  ْٞ ٍَ  ِف َل تِ آ ٩ِ ِرْيـ و آَُتَٲد   ْ َُٓتَٺ  ـْ ؾ ٩َ ٬ْ ٢َ وَ  ،ا

َٜ ٷُ ٶْ ٩ِ  ُؾ ٬ْ ٱَ ا٥ْ  فُ ٥َ  ْٔ َٔ ؿ  َٜ ٸْ ٥ِ دْ ا٥ت  وَ  ، ؿٷُ ٶَ ٸْ ٍَ  ڀِ ٸ  جِ ٷَ ٶْ ٵَ ـا٥ْ  ِق ارِ قَ ٱَ ر ا٥ْ ٤ْ ذِ وَ  ، رِ َْ  ا ِّ پ وَ ٷَ ٸْ ٴَ ؾ  ِّ وَ  اً دَ ا  ، اً دَ ا
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 َر  ِذ٤ْروَ 
ٍ
ٞ  تَ ٸَ ٥ِ  ، فِ ق٩ِ ٴُ ُٜ وَ  يِڂ دِ الَ ع ؿ ٩َ هِت َل پ٩ُ ٯَ ََ  ـْ ٩ِ  ء ِ٘ ا٥٪   نَ قْ ٥بَ ا ُٿ پ٥ِ  ا٥٭  ب ِ ٲَ يْ رِ ٱَ  ا٥ْ ْٞ ع ٍَ پ ْٞ ، 

ِرْيـ عِ ٶٸْ ٫َ ٍِ  َٗ  ْٰ يَ  َو٥ِئَل    ْ َُٓتَٺ   . ؿٴْ ٯِ ا ا٥ْ ذَ  هَ ِي  ا

َ ُِ تَ پ َيْ ٩َ  ؿ  هَ ٺَ ك ٍِ ٲَ تَ ٶْ ٩ُ  : سڈلدَِاٯلِضي ُٓ  يِڂ دِ الَ  ؿِ ٴْ ِٜ  ُٿ پ٥ِ َٚ  فُ پ  : يِڂ دِ الَ  ِٿ تُ ـ ٤ُ ئ ٩ِ دِ تَ بْ ا

  . پٷَ ٸْ ٱِ ٶ  ٫َ ڃ ٩ُ پهِ ٶَ ٩َ وَ  ، پٷَ يِ رِ َتْ وَ  ، پٷَ ٴِ ٴَ ِٜ وَ  ، پٷَ ٴِ يْ دِ ٯْ ََ پ وَ ٷَ ِّ رْ َِ وَ  ، پٷَ حِ ٴَ ٭َ ٫ْ ل ٩ُ قْ ُص أُ وَ  ، پنَ قْ تُ ٩ُ 

ثڀ ٩َ ل  پ ا٥ٯَ ٶَ خَ ٸْ َٙ  رَ ٳُ ْٙ أَ  نْ ل أَ ٶِ قَُ ٱُ ًپ ٓ يَ پ٩َ تَ ِْ وَ  َُٓحد   ةِ اءَ رَ ٣ِ  ْـ ٩ِ  فُ ٥َ ذَ پ ٍَ ل ِٓ ائِ رَ پ٩َ ل ا٥س  حِ بْ ُص  ا

ؾ ٍِ وَ  پِب تَ ا٥ٳِ  َٜ ٬ّ ٱَ ََ  رَ ثْ ٤ْ پ أَ ٩َ ف ، وَ ٥َ  يؿِ دِ ٲْ پ٥تَ ا٥َتَٱ٬  َّ  دَ ٯْ ٍَ  َٝ  ٴف  َٚ وَ  اللُ  فُ ٮَ ٱِ الل  ّْ وَ  هُ رَ ٵُ ُٜ  پَل أ  . فٴَ ٵَ َٜ  ـَ َس أ

ـأَ  اللََهَذا وَ  ـوَ  ، فِ ِٷـِْ قَ ٥ِ  ڀً ٫َـپ٥ِ َْ هـذه ا٥ر٘ـپ٥ڀ  َؾ َٯـَيْ  نْ أَ  ُل ٺَ ْ٘  ، پِبَـ عَ َٱـٶْ يَ  نْ أَ وَ  ، هِ ادِ رَ  ٩ُـَٔ َٜ

َ٘ ٷَ ٴَ ٯَ َي وَ  ، پٷَ ٴَ ب  ٲَ تَ يَ وَ  ، پٷَ ٤َ پرِ بَ يُ وَ  َٜ ٷِ ِْ وَ  ػ  ٳَ ٥ِ  بپً بَ پ    . پرـ ا٥ٶ  ل 

َٜ پرَ ٍَ وَ  ؿَ ٴ  َ٘ وَ   اللُٔ  َص وَ  ََ ٩َ وَ  فِ بِ حْ َص وَ  فِ آ٥ِ د وَ ٵ  پ ُهَ ٶَ ٸ  بِ  ٹَ َٔ ك    . ؿٷُ ٯَ بِ ـ 

  

 بَتَنَو

 ٓئلَع وُبَأ

 ٓئيَطَحاِل ِصِيِصَعاِل ٔدِبَع ًِِب ئِّلَع ًُِب ُخاِزَحاِل
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 لَخِدَم

 ُسََِغَأَو ٗهٍََأ

 ّاَجِئدّحَو ّاَنِئدَق احَلٔديح وِوُلُعيف  أتَفٖيَصُناِل

 

 

 

 
 

ٕنؿ ٤پٹقا يتٯپ٩ٴقن ٩ع  : ٩ـ ٚبٲڀ ا٥ٳبپر ي ا٫ٓ٭ٴح ٫٩ٶٱپت ٩ستٲٴڀ تٲد٩قنا٫ٓٶػ ل يُ 

وإٜمل  ، ٢ٲد ٤پٹقا يٯتٵدون ٜٔ ا٥ٱٷؿ ، ٩ځدِ ُٜ  وأ ، ٤تپٍتٷؿ ٢ٸف ْځ ٴ  ولذا ٣َ  ، هذا ا٥ٱـ ٜٵٴٸپً 

ْپضٯڀ  ، وهل هٱقٛڀ ي أذهپنؿ ، ول يٳقٹقا يٯتٖون ا٥ٲقاٜد ّپ٤ٵڀ إٓ ٍپلٵٴڀ ، ا٥ٲرائـ

 آتٺْرونّتك ِپء  ، و٣قا٥ٿ ١ٕ ٩تسٯڀ ، ٢پ٥ٲقاٜد ٜٶدهؿ ٨ٜ إٜٵك ، ٜٶدهؿ ٥ٴٲرائـ ١پ٥بپً 

  . وأمهٴقا ا٥ٲرائـ ، ء ضٸٲڀ ِپ٩دةقه ٥ٲقاٜد صم  ٬ْٯأو ، ٜبپرة ٜـ ٣قا٥ٿ هذا ا٥ٯٴؿ ٢جٯٴقا

و٤تٿ  ، ٤تٿ آتقن : ٸڀالديثٜٵقم ا٫ٓٶٱپت  الديڂ٢ٳپٹځ ٩ٮپّن أصقل ٜٴؿ 

  . و٤تٿ إِزاء ، و٤تٿ ا٥سٻآت ، و٤تٿ ا٥ٯٴؾ ، وا٥تٯديؾ الرح

ي و٤ذا  ، الديڂجٌؾ ٤ثٌٕة ي ٩سپئؾ ٫٩٭ٴح  شا٥بخپري صحٸح» ٤م ي : ٢ٱل ٤تٿ آتقن

ُؿ ْتٵف ٍجزء  ، ؾ ٤ثٕة ٩بثقُڀ ٜٲٿ أّپديثفج شا٩ٗ٥ذيِپ٩ع » وي ، ش٩سٴؿ صحٸح» ٩ٲد٩ڀ

ِرف ٍپ٥ٯٴؾ ا٫٥ٰٕ ُٜ ٩ـ ٍٯض  شا٥ٶسپئل ٘ٶـ» ول تؾ ، شإٟ أهؾ ٩ٳڀ أيب داودر٘پ٥ڀ » وي ، ٹٱٸٍس 

  . ځٴ  وإن ٣َ  الديڂ٩بپّڂ ٜٴقم 

 ، ڀ ا٥د٩٪ٲلَٜ رْ يب زُ ٕ شتپريخا٥» و ، ٥ٴٯجٝ شا٥ثٲپت» ٤ٳتپب : وي ٤تٿ الرح وا٥تٯديؾ

  . ٍٓـ أيب ّپَؿ ش٩ٲد٩ڀ الرح وا٥تٯديؾ» و ، ٥ٴَٱَسقي شٯر٢ڀ وا٥تٺريخآ» و

و٢ٸٷـپ أصـقل ٩ـٶٷڃ  ، شا٥دار٣٭ٶلٜٴؾ » و ، شٜٴؾ اٍـ أيب ّپَؿ» ٤م ي : وي ٤تٿ ا٥ٯٴؾ 

ا٥تٯٴٸؾ
أيب ٘ـٻآت » و ،شٍٓــ آـديٶل ٍـ أيب ٙـٸبڀ٘ٻآت ا» يم ٤ : وي ٤تٿ ا٥سٻآت ، (1)

  . شٍٓـ ٩ٯٞ ا٥دار٩ل٘ٻآت » و ، شأمحد٥إل٩پم  داود

                                                 
 . آتٺْريـٵدة ي ٤تٿ ا٫ٓ٭ٴح آتٯپرف ٜٴٸٷپ ٜٶد و٩ـ َدٍر هذيـ ا٥ٳتپٍٞ ٜٴؿ ٍ٭لن ٣قاٜد ا٥تٯٴٸؾ آٯت (1)
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 . ٵٸديوِزء ٜبد الل ٍـ ا٥زٍٕ ال ، (1)٥ٴ٪پ٢ٯل شا٥ر٘پ٥ڀ» ٳتپب٤ : وي ٤تٿ إِزاء 

َٖ  ش٩ٯر٢ڀ آت٫ؾ» و  ٺو٩ـ هٶپ ٹ٪ ، رت هذه ا٥ٳتٿ ٍپ٥ٶسبڀ ْٕذ هذا ا٥ٯٴؿ ٩ٶٷپجِ و٣د هُ  ، يلدِ ٥ٴ

ٹٯؿ ٣د يٳقن ا٥سبٿ ا٥رئٸس  ، آتٺْريـو ٓتٲد٩ٞاوا٥تبپيـ الپصؾ ٍٞ  ، اخل٭ٺ ي ٢ٷؿ هذا ا٥ٯٴؿ

ٙؼ ٜٔ  ممپ ، ١ٕ نٵقٜڀ ي ٩قضع واّد ٯ٬ٷپٍذه ا٥ٳتٿ أن ا٣ٕقال ٩تٶپُرة ي لجر إْذ ٩ـ ه

 ُٓ هذه ا٫ٓٶٱپت َٕك ٜٔ ٤ؾ ٩بپّڂ ا٫ٓ٭ٴح  ٖ٘ أّدٌ  قو٥ ، ا٥ٶٮر ٢ٸٷپ دؾ وآٲٴ  تٯج  ا٥ٳسقل وا

ع َٴؽ آبپّڂ ٲرن ا٥راٍع الجري ٢تقِٷځ أٹٮپر ٍٯض ا٥ٯٴمء إٟ جّتك ِپء ا٥ ، آتٲد٩ٜٞٶد 

  . وا٥ٲقاٜد آتٱر٣ڀ

ُؿ  ، شا٥ثٲپت» و ، شآجروّٞ» و ، (2)شا٥تٲپ٘ٸؿ وإٹقاع» ٤تبف٩ٲد٩پت  ّبپن٢ٳتٿ اٍـ 

پيب ٢ٸم ٘ٴٸمن اخل٭   قأٍ و٤ذا ، شث ا٥ٱپصؾ ٍٞ ا٥راوي وا٥قاٜلآحد  » ٤تپٍف ي  زِ ٩ُ رْ ٷُ ا٩َ ر  صٶػ ا٥

 ، شوت٧ آقٚٺ» ا٥ٲپٍز ي ٩ٲد٩ڀ ٤تپٍف السـ قوَبٯٷؿ أٍ ، ش٩ٯپل ا٥سٶـ» ٤تبف ي ٩ٲد٩ڀ ٤تپٍف

ص  ، شْؾ إٟ اإل٤ٴٸؾدآ» الپ٤ؿب پو٤ت ، ه ي ذوط إئٵڀدَ ٶْ وصٶػ اٍـ ٩َ  ، آٯروف ٍـپٓٴخ 

إصبٷپين  ٍق ٹٯٸؿأ ووضع ٜٴٸف ، (3)شالديڂ٩ٯر٢ڀ ٜٴقم » ٤تپٍف ا٥ٯٮٸؿ الپ٤ؿُؿ صٶػ 

 .(4)ٹسجف ٜٔ ٩ٶقا٥ف ، ٩ستخرِپً 

ٴ» ُؿ صٶػ اخل٭ٸٿ ا٥بٰدادي ْلق ا٥راوي وآداب ا٥سپ٩ع» ُؿ ،(5)شؿ ا٥روايڀا٥ٳٱپيڀ يٜ   شالپ٩عٕ 

ٺدب ا٥روايڀ قوه پهر آٲدد ، ْپصٍ   ٚ ٕئٵڀ ا٥ستڀ» ُؿ صٶػ اـٍ  . ِزء صٰٕ قوه شذوط ا

                                                 
 آحدُٞ .  ٜداده ي ا٥٪پ٢ٯل ي ا٥ٯپدة ٩ٯدود ي جٴڀ ا٥ٱٲٷپء ، أ٤ثر ٩ـ ٜدّ و (1)

 آٯروف ا٥ٸقم ٫ٍحٸح اٍـ ّبپن .( 2)

( ٓ يسـ هذا ڂالدي، ٓ يتجپوزهؿ ، ٥ٯٴٵف أن )١ٕ أهؾ  آتٲد٩ٞ الديڂٓپ ٜٴٸف أئٵڀ  هرروالپ٤ؿ ٢ٸف  (3)

 . ، ٜٔ ّپِڀ ي َرَٸبف وهتذيبف الديڂ٩پ ٤تٿ ي ٜٴقم  أِؾ   ا٥ٯٴؿ ، وهق

 . وزاد ي أُٶپئف أٙٸپء َٶپ٘ٿ ٩قاضٯٷپ (4)

٫٭ٴح أجع ٩ٶف (5) حدُٞ أهؾ ا٥٪ٺن ول يٻ٥ػ ي ٓا ْذ ٩ـ ٓا ٔ ٕا َٙ  ، و٥ٳٶف ل يٲت٧ ٢ٸفٜ  ؾ  ـ  فُ ٹَ پ،ٍ  ٍٺ٣قال ١ٕهؿ مم

ـ هذا ا ٓ يٯر٢فٓ يس ـ و صق٥ٸٞ ، ٤پ٥ٱٲٷپء ٥ٱ تٳٴٵڀ ، وٕا ْرى خيپ٥ػ ٩پ ٣رره ي  ، وٓا  . شا٥ٳٱپيڀ». واخل٭ٸٿ ي ٤تبف ٕا
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وصٶػ  ، شأمحد ٩سٶد٫ْپئص » ٩ق٘ك آديٶل قأٍوصٶػ  شٓپعاإل» وصٶػ ا٥ٲپيض ٜٸپض

َٓ  قأٍ  . شذوط إئٵڀ اخلٵسڀ» وصٶػ الپز٩ل ، (1)شإي٬پح ٩پ ٓ يسع آحدث ِٷٴف» ّل جِ پٹَ ٸَ ّٱص ا

آ٪ٷقر ٍٵٲد٩ڀ  شالديڂ أٹقاع ٜٴؿ٩ٯر٢ڀ » ٫٢ٶػ اٍـ ا٫٥لح ٤تپٍف ، (2)آتٺْرونُؿ ِپء 

٫٩ٶٱپهتؿ  آتٺْرونوٜٴٸف ٍٶك  ، م ممپ ٤تٿ ي ا٫ٓ٭ٴحّپول ٢ٸف جع ٙتپت ٩پ َٲد ، اٍـ ا٫٥لح

٢ٵٶٷؿ ٩ـ اْت٧ه و٩ٶٷؿ ٩ـ  ، و٣بٴتٷؿ ي ٫َپٹٸٱٷؿ آتٺْريـٜٵدة  قوه ، الديڂي ٜٴقم 

 شإرٙپد ٚلب الٲپئؼ» : ٢ٵـ وت٧اَف ، و٩ٶٷؿ ٩ـ ذّف ، ٜٴٸف َځ ٹٮٵف و٩ٶٷؿ ٩ـ ٹٳ  

ُٓ ٓ شآٲٶع» و ، بللسـ ٍـ هٵد ا٥٭ٸ شاخللصڀ» و . (3)٥ٴٶقوي اْت٫پر » و ، ـٲ  ٴَ ٍـ ا

إصلح ٤تپب اٍـ » و٩ـ ذوّف ، (4)ٍٓـ د٣ٸؼ ا٥ٯٸد شا٣ٓٗاح» و ، ٍٓـ ٤ثٕ شالديڂ ٜٴقم

ْٴَ٭پي شإصلح اٍـ ا٫٥لح» و . ٍٓـ ا٥ٴب پن شا٫٥لح ُٰ ڀ شالقاهر ا٫٥حپح» و . ُٓ َٜ  . ٍٓـ َج پ

 . ٍٓـ ّجر شا٥ٶٳځ» و ، ٥ٴٯرا٣ل شا٥تٲٸٸد واإلي٬پح» و ، ٦ِ ٥ٴزر٤َ  ، شا٥ٶٳځ» : و٩ـ ا٥ٶٳځ ٜٴٸف

أ٥ٱٸڀ » و ، ش٢تح آٰٸڂ» ذّٷپ ا٥سخپوي ي ، شأ٥ٱٸڀ ا٥ٯرا٣ل» : و٩ـ ٩ٶٮق٩پَف وذوّٷپ

  . شرَْ ا٥بحر ا٥ذي زَ » ٹٱسف ي قذّٷپ ه ، شا٥سٸقٚل

َٷپ و آتٺْريـ٫٩ٶٱپت ا٫ٓ٭ٴح آ٪ٷقرة ٜٶد  و٣د ٩پرُ٘ځ   : أَٙٷَرهپ ٜٶدهؿ٢رأيځ أِٴ 

 . ٍٓـ ّجر شا٥ٶخبڀ» و ، ٥ٴذهبل شآق٣ٮڀ» و ، اٍـ ا٫٥لح ش٩ٲد٩ڀ» و ، ٥ٴخ٭ٸٿ شا٥ٳٱپيڀ»

                                                 
 . الديڂ، ٢ٴٸس ٫٩ٶٱف ٍپٓتٲـ ي ٜٴقم  وا٥ٳتپب ٜٔ ٙٷرَف (1)

َٜ  ، وٛٷرت ٩دارس ا٥رأي وا٥ٱٴسٱڀ وٜٴؿ ا٥ٳلم آتٲد٩ٞو٣د اٹدر٘ځ ٜٴقم  (2)  رَ جِ ، وهُ  ل ا٥ٱٲٷپء، و

، ٩ـ آتٳٴٵڀ وا٥ٱٲٷپء  وأ٣قال ١ٕهؿ الديڂ، ٢خٴط ٍٞ أ٣قال أهؾ  . ٫٢ٶػ ٩ـ صٶػ ي ا٫ٓ٭ٴح آحدُقن

٘ئؾ أّد ٜـ ا٥ٳتٿ  ، و٥ق ، ٍؾ ٓ يٯرف ١ٕهپ هل آٯرو٢ڀ ي هذا ا٥ٯٴؿ آتٺْريـ، ٫٢پرت ٤تٿ  وإصق٥ٸٞ

 . ْريـآتٺا٫ٓٶٱڀ ي هذا ا٥بپب ٓ يذ٤ر ٥ؽ ١ٕ آٯروف ٜٶد 

ا٥سٸقٚل ي ٤تپٍف  شذح ا٥تٲريٿ»وش. ا٥تٲريٿ وا٥تٸسٕ» ٤تپٍف هذا ي ٤تپب أ٘مهُؿ اْت٧ ا٥ٶقوي  (3)

 ش .َدريٿ ا٥راوي»ا٥٪ٷٕ

 ش .آق٣ٮڀ»اْت٧ه ا٥ذهبل ي (4)
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َدريٿ » و ، ٥ٴسخپوي ش٢تح آٰٸڂ» و ، ٥ٴٯرا٣ل شا٥ٕٱٸڀ» و ، ٥ٴبٸٲقين شا٥بٸٲقٹٸڀآٶٮق٩ڀ » و

  . اٍـ ّجر شٹٳځ» و ، ا٥ٯرا٣ل شٹٳځ» و ، (1)٥ٴسٸقٚل شا٥راوي

َّ  ، إٓ اٍـ رِٿ ، آتٺْريـي ا٥بپب ٜٔ ٚريٲڀ  ٤تٿپ٥ٿ ٩ـ هذا و١ ٩ٶٷڃ  رَ ر  ٢ټٹف 

 شا٥ٶخبڀ» ـٍٯد اٍـ ّجر إٹم يٶٲؾ ٜٶف ٩ـ ٫٩ٶٱپَف ٤ الديڂٜٴقم ٍؾ ٤ؾ ٩ـ صٶػ ي  ، آتٲد٩ٞ

  . ا٫ٓٶػ اٍـ ّجر ٹٱسف ٢ٳٺن   ، شهدي ا٥سپري» و شا٥ٶزهڀ» و

ُٓ  ّتك ِپء ٜبد وٹٲك  ، ٩ـ ٩بپّڂ ا٫ٓ٭ٴح ر ٤ثٕاً وّر   ، رِٿ ٍـٍع ال ٢تپٵِ ٴ  ٯَ ا٥رمحـ ا

يٳتبقن ي ترير  يـسآٯپ٩ـ  ُؿ ذع جعٌ  ، ا٥تل اٹدر٘ځ وهجرهپ آ٪تٰٴقن ٩ـ ٣قاٜده ٤ثٕاً 

 الديڂوأ٣قال أهؾ  ، الديڂتٶٲٸتف ٩ـ أ٣قال ١ٕ أهؾ ٥ ، ٩بپّڂ هذا ا٥ٯٴؿ ٜٔ ٚريٲڀ ا٥سٴػ

وٙٸخٶپ  ، -رمحف الل َٯپٟ  - ٍـ ٜبد ا٥ٴ٭ٸػ و٩ٶٷؿ هٵد ٜٵر ، الديڂا٥ذيـ َٺُروا ٍٰٕ أهؾ 

رمحف الل  - آٯپٚل ا٥ٶقري قوأٍ ، ٩پن ٜٔ آٯپسيـومهپ آٲد   ، ٜبد الل ٍـ ٜبد ا٥رمحـ ا٥سٯد

َبپِريومحزة  ، ٜبد آٶٯؿ ٘ٴٸؿ ووٜٵر ، وإٍراهٸؿ ا٥لّؿ ،-َٯپٟ   . ٢ٴٴف درهؿ ، وأضابؿ ، آِٴ 

ر ٜٔ ٚريٲڀ ٓ ٍد ٥٭پ٥ٿ ا٥ٯٴؿ ٍٯد هذا أن يٺْذ هذا ا٥ٯٴؿ ٩ـ ٫٩ٶٱپت ٩ـ ّر   : ٣قلوهٶپ أ

 . (2)ّتك ٓ يٲع ي اإلٙٳپٓت ا٥تل ٘ٶذ٤رهپ ي ٩قضٯٷپ إن ٙپء الل ٩ـ هذه ا٥ر٘پ٥ڀ ، آتٲد٩ٞ

* * * 

                                                 
 ، ٥ٳـ ٥ٸس ٥ف ٙٷرة ١ٕه .  آتٺْريـ٥ٴ٫ٶٯپين ، ْٕ ذوح  شَقضٸح ا٢ٕٳپر»وٜٶدي أن (1)

 . ا٥تٺصٸؾ آْر آبپّڂ ي هذه ا٥ر٘پ٥ڀ واٹٮر ٩بحڂ (2)
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 لٖواأَل ُحَحاملِب

 سَصَتِدُم

 طأبَوالٖطد َوأعَوَكاِلَو الٖتِعِسِيَفات

 

ُٓ  - اللُ  َؽ مِحَ رَ  - َؽ وٹَ دُ  ِٜ قَ ا٥ٲَ وَ پت حَ ٴَ ٭َ ٫ْ ا ُِ تَ ل َي ا٥تِ ط اٍِ قَ ا٬َ٥ د وَ ا َٚ ٷَ پ  :ئدِ بتَ آُ  ديڂالَ  ُٿ پ٥ِ پ 

ِ ١َ  ـْ ٩ِ  ةً دَ ر  پ ُنَ هَ رُ أذ٤ُ  ْٕ  ََ ِ٘ ِّ بَ ٩َ  ـْ پ ٩ِ ؼ ِبَ ٴ  ٯَ تَ  يَ ٸَم ٢ِ  عٍ ق َٟ ٥ِ أوَ  لً َْ دْ ٩َ  فُ ٥َ  قنَ ٳُ تَ ٥ِ  ، يِڂ دِ الَ  ٴقمِ ُٜ  ِڂ پ  ٸًپ إ

ُٓ  ِٿ تُ ٤ُ  َٓ ٻَ ا٥ُس وَ  ؾِ ٴَ ا٥ٯِ وَ  قنِ تُ ا َٰ ِي  ڀٴَ ثِ ر ا٩ْٕ ٤ُ ٓ أذْ وَ  ، يؾِ دِ ٯْ ا٥تَ وَ  ِح رْ الَ وَ  ِت ا َ ؾ َِٓ ث  ٩َ  أُ َم إٹ  وَ  ، ِٿ پ٥ِ  ا٥  س  پ َت

َِ الَ  ٸفِ إ٥َ    . ٿْس حَ ڀ ٢َ پ

ََڊلٌَٿلَيځلَِٳلََُڊلٌَټلََڂلَْ٭لَِدََ َّضََْضََـَْٳلََِديََٗلََُٓ
ََ: ڈلځلََٷلِ

ويٶتٲل  الديڂي ٜٴقم  ڀً ر٘پ٥ أّدٌ أٹف ٥ٸس ي٫ٴح أن ي٫ٶػ  : الديڂ٥ٸٯٴؿ ٚپ٥ٿ ٜٴؿ 

وذ٥ؽ أن ٥ٳؾ ٜپل اص٭لّف  ، ٜٶد ٍپ٣ل ا٥ٯٴمء آٯپين٤ؾ ٜٴٸف  ٧ُ يٲْ ٩ٶٷپ َٯريػ ٜپل ٩پ ٫ٓ٭ٴح 

ّتك ٓ تتٴط  ، وا٥ذي يٿ أن يتٵٸز ٜـ اص٭لح ١ٕه ، قو٩راده ا٥ذي يٯٶٸف ه اخلپص ٍف

  . پم ٜٔ إّپديڂإّٳ وَت٬پرب ، ؾ آٱپهٸؿ٪ٳَ تَ ْس َُ و ، ا٫ٓ٭ٴحپت

٣قل ٩ـ السـ  الديڂصٶػ ي ا٫ٓ٭ٴح واٹتٲك ي َٯريػ  أن أّداً  ق٥ ، ٯٔ ٘بٸؾ آثپل٢

َْ إ : ٣پل ٢ټن ٩ـ  ، وَرك ٍپ٣ل ا٥تٯپريػ ا٥تل ِپءت ٜـ ٜٴمء آْريـ ، ضب٭ف ػ  ٹف روايڀ ٩ـ 

٤ٴم  فتبپدر إٟ ذهٶيو٥ـ  ، آٯٶكهذا  إٓالسـ ي٫ٶع هذا يٯؾ ٚپ٥ٿ ا٥ٯٴؿ ٓ يٯرف ي َٯريػ 

٣د يٳقن ٩راده ١ٕ هذا آٯٶك ي ي ّٞ  ، هذا آٯٶك دون ١ٕه٩راده  أنإٓ  ٥ٯپل ٩پالسـ ٣رأ ٥ٱظ 

  . (1)ا٥ٯٴمء ١ٕه ٩ـٜٶد السـ ٩ٯپين َٯريػ 

* * * 

 

                                                 
 .السـ الديڂي ٩بحڂ  -إن ٙپء الل  -ٜٔ ٩پ ٘ٸٺيت  (1)
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 احَلٔديح ِلٍَِأ ِلِطَف ًِٔم يْءَغ

ٿُلځُلؿَُ ﴿ : ٣پل َٯپٟ ٽْلٿَلڊلَََاٯْلٽلِتڈَلَبَََوُيٹَلپلى   . [ 129 : ] ا٥بٲرة ﴾ َواْْلِ

  . هل ا٥سٶڀ : الٳٵڀ

ََٓ٘لَزاُلَ» : ط ٣پل ر٘قل الل : لپن ٣پٜـ ُقٍ ، لٜـ أيب أ٘مء ا٥رّب لٍڀوي ّديڂ أيب ٣ِ 

ـََ ٥ََلڈلِهِري ؼى َاْْلَ ٦ََلَٞل تِل َُأٳلي ـْ َٳِل ٻَلڊٌل
ؿََْ، ٤َلڈلئِ َََيُْذُُلُ ـْ َٳَل ُهْؿ ََيُُضُّ َاهللَ، ٓ ََأٳْلُر ََيڄلِِتَ  ، محدأأْرِف  . ش َٛلتيك

  . ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو

 ، الديڂو٥ٲد ُبځ ٜـ أهؾ ا٥ٯٴؿ أن آراد بذه ا٥٭پئٱڀ هؿ أهؾ  ،ؿ ا٥٭پئٱڀ آٶ٫قرة ٷُ ٢َ 

( 2192) شا٩ٗ٥ذي ٘ٶـ» ٹٮرا . ا٥بخپريو ، أمحدو ، واٍـ آديٶل ، ٍـ آبپركٜبد الل  : ٩ٶٷؿ

  . (٥1/27ٴٲپيض ٜٸپض ) شاإلٓپع» و

َ» : ٣پلأٹف  طوُبځ ٜٶف  َ َََل٦َََلّْضدَاهللَُڃَلُضي ـْ َٳَل َإ٩ِل اَهڈل َأدي َُٙلؿي ََوَٛلٻِلٸَلځَلڈل ٬ََلَق٦َلڈلَهڈل َٳَلټَلڈلٯَلتِل ٢ََلٿِلَع ًا

ََ،َيِْضٿَلٹْلځَلڈل ٬ََلټِلڂلٍف ٫ََلْٟلِ ٬َلټِْلٍف ََٛلڈلٳِلِؾ َهََُ،٬َلُربي ـْ َإ٩لَٳَل ٬َلټِْلٍف ََٛلڈلٳِلِؾ َٳِلڀلْف قَوُربي أٍق و ، ا٥٭ٸپ٥زأْرِف  . شأ٬ْلټَلُف

ِرْيرواٍـ  ، ٩پِف ٍـوا ، داود ِرْيرواٍـ  ، ٍق يٯٔوأ ، ا٥دار٩لو ، أمحدوأْرِف  . ٜـ زيد ٍـ ُپٍځ َِ ٍـ  ٜـ ِبٕ َِ

  . ٜـ اٍـ ٩سٯقد ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفوأْرِف ا . ٩٭ٯؿ

  . وِقهٷؿ ي ا٥دٹٸپ وأْرة ڀُ ٬َ آبٸ   : ؿٷُ ٢َ 

َٸْٸٶَڀ٣پل اٍـ   . الديڂلذا إٓ ي وِٷف ٹرضة  الديڂ٥ٸس أّد ٩ـ أهؾ  : ُٜ

 . (1/4) شآتٶپُر ٹٮؿ»

 . ط ٩ـ أصحپب ا٥ٶبل ين رأيځ رِلً ٺصپّٿ ّديڂ ٢ٳ إذا رأيُځ  : ا٥٪پ٢ٯلو٣پل 
  . (1/45) ٍٓـ ا٥ٲٸرساين شوا٥ٶزول قا٥ٯٴ»

 . أٜٮؿ درِڀ ٩ـ ا٥ٱٲٷپء ٜٓتٶپئٷؿ ٬ٍبط إصقل الديڂأهؾ  : يڃٍـ ُس  أمحدو٣پل 

  . (1/14) شآستخرج ٜٔ آستدرك»

 ، ٜـ ا٥ٳراٍٸز -ٍـ ّٶبؾ  أمحد : يٯٶل -أٍپ ٜبد الل  ٘ٺ٥ُځ  : و٣پل ا٥ٱ٬ؾ ٍـ زيپد

 َر٤قا آُپر ، إٹم ِپء ٍلؤهؿ ٩ـ هذه ا٥ٳتٿ ا٥تل وضٯقهپ : ُؿ ٣پل ، ح وِٷفٴَ ٢ٳَ  ؟ أٛٷر و٩پ

 . (1/5) ٥ٴخ٭ٸٿ ا٥بٰدادي شالديڂذف أصحپب » . وأ٣بٴقا ٜٔ هذه ا٥ٳتٿ ، وأصحپٍف طالل  ر٘قل
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٬ٍبط ا٥سٶـ وجٯٷپ وا٘تٶبپٚٷپ ٩ـ ٩ٯپدنپ  الديڂ ٥قٓ ٜٶپيڀ أصحپب : ٣پل اخل٭ٸٿ

 ، إذ ٤پٹځ ٩ستخرِڀ ٩ـ أُپر آحٱقٛڀ ،ّٳپ٩ٷپ أٴځ ٥ب٭ٴځ ا٠٥يٯڀ وَٯ٭   : وا٥ٶٮر ي ٚر٣ٷپ

  . (1/2) شا٥ٳٱپيڀ» . و٩ستٱپدة ٩ـ ا٥سٶـ آٶٲق٥ڀ

 ْةٖئلٖوَأ َتِعِسِيَفاْت
َ

َ

َ

  . پوضب٭ٷ ، ا٥ٶبقة ٘ٶـيتقصؾ ٍف إٟ تٸٸز  ٜٴؿَ: ِديڌلاَْلََؿَُپل٦َْلَِ

٩ـ ّٸڂ  ، ٜٴؿ ٍٲقاٜد و٩ٶپهڃ و٫٩٭ٴحپت يتقصؾ بپ إٟ ٩ٯر٢ڀ أّقال ا٥سٶد وآتـ ق٢ٷ

  . إّپديڂ ٩ـ ٘ٲٸٵٷپ صحٸح٥ٸتٵٸز بپ  ، ا٥ٲبقل وا٥رد

م ٴقأٹقاع ٜ» وأ ، شالديڂٜٴقم » آتٲد٩ٞ الديڂوي٭ٴؼ ٜٴٸف ي ٫َپٹٸػ أهؾ 

  . شالديڂ٩ٯر٢ڀ ٜٴقم » الپ٤ؿ٤م ٘مه  . وٹحقهپ ٩ـ آسٵٸپت ، شالديڂ

  . الديڂٜٴؿ ٫٩٭ٴح  : ي٭ٴٲقن ٜٴٸف ا٘ؿ وآتٺْرون

  .(1) ا٥درايڀٜٴؿ و ، ٜٴؿ ا٥روايڀ : ٣سمنَ: اَْلِديڌلَمَِقَْپل٦َُلََُڈلمََُِضَ٭لَْأََ

  . ترير أ٥ٱپٛٷموضبط و ،وروايتٷم  ،وإُر  الديڂّٱظ  قهَ: ڊلايََوََرَىاٯلَؿَُپل٦َْلَِ

 . وضبط آس٭قر ٩ـ ا٥تحريػ وا٥تٰٸٕ ، و٩ٯر٢ڀ ٢ٲف آتـ و٩ٯپين أ٥ٱپٛف ، ٤پلٱظ ي ا٫٥دور

  . ٜٴؿ يٯرف ٍف أّقال ا٥سٶد وآتـ ٩ـ ّٸڂ ا٥ٲبقل وا٥ردَ: ڊلايََرََدىَاٯلَؿَُپل٦َْلَِ

  .ٸڀالديثوآٶپهڃ  ،وا٫ٓ٭ٴحپت  ،وا٥ٲقاٜد  ،وا٥ٯٴؾ  ،٤پلرح وا٥تٯديؾ 

َ   .(2)الديڂراد بپ ٜٶد آحدُٞ يُ َ: ڊلڀليَاٯلِضُّ

  . صٱڀ وأ ،َٲرير  وأ ،٢ٯؾ  وأ ،٩ـ ٣قل  ط٩پ ورد ٜـ ا٥ٶبل  قهَ: اَْلِديڌل

٢ٲد ي٭ٴٲقن  ، واخلٖ وإُر ٩ـ ِٷڀ اإلٚلق الديڂي ا٥ٯپدة ٍٞ  يٱر٣قنٓ  تٲد٩قنَوآ

  . ٜٶدهؿ ٕن ا٩ٕر ٘ٷؾ : ٜٔ اخلٖ وإُر الديڂ

                                                 
 . هذا ا٥تٲسٸؿ آتٲد٩ٞول يٳـ ٜٶد ( 1)

 . : ٩پ ٤پن ي ٩ٲپٍؾ ا٥بدٜڀ ، وٜٶد ا٫ٓٶٱٞ ي ا٥ٯٲپئد : ٩پ ٤پٹځ ٩راد٢ڀ ٥ٴٵستحٿ وٜٶد إصق٥ٸٞ (2)
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  : ٢جٯؾ َق ر  ٢َ و٩ٶٷؿ ٩ـ 

  . طخيتص ٍم أضٸػ ٥ٴر٘قل َ: اَْلِديڌل

ََوََ ْٕ   . ٩ـ ٍٯدهؿ وا٥تپٍٯٞ أ و٩ـ ا٫٥حپٍڀ أ طخيتص ٍم أضٸػ إٟ ٩ـ دون ا٥ر٘قل َ: رٙلََا

  . ٩ٲٸداً  طو٣د ي٭ٴؼ إُر ٜٔ ٩پ أضٸػ ٥ٴر٘قل 

  " ... طإُر ٜـ ا٥ٶبل  وي " : ٤ٺن يٲپل

  . روإُ الديڂَيُٯؿ  َ: ٠لاَلَوََ

  . و٩تـ ، إ٘ٶپد : إٟ الديڂويٶٲسؿ 

َ   . ويٲپل ٥ف اإل٘ٶپد . ٘ٴسٴڀ ا٥رواة آقصٴڀ إٟ آتـ قهَ: دڀلََاٯلِضي

  . إٟ ٣پئٴف ٩سٶداً  الديڂ وٜز : قوه : و٥إل٘ٶپد ٩ٯٶك آْر

  . ٩پ اٹتٷك إ٥ٸف ا٥سٶد ٩ـ ٤لم قهَ: ـتَْاٝلََ

  : ًِتَنـد واِلَيالٖط اُلَجٔم

ِٯٸٍد  ڀ ٍـ٣َُتْٸبَ  : ٤حديڂ پِب  ،َ٘ بُْد ا٥َْقه  َٜ ٶَپ  َُ د  ِٵْٯُځ َيَْٸك  : ٣َپَل  ،َّ ِٯٸٍد َيُٲقُل  ٍـَ٘ يِن  : َ٘ َ َٖ ْْ َأ

ُد  ْٴَٲَٵَڀ  ٍـُهَٵ  َٜ ِٵَع  َ٘ ُف  َراِهٸَؿ َأٹ  ٍْ ٸْثِل  َيُٲقُل  ٍـإِ َٵَر  : َو٣ پٍص ا٥ٴ  ُٜ ِٵْٯُځ  َٜ اخْلَ٭ پِب َريِضَ  ٍـَ٘ ٶُْف اللُ 

ٵِ  : َيُٲقُل  قَل اللَ٘ ُ٘ ٦َْلَِلُلَٗلڈِلٯلڀلىڂل » : َيُٲقُل  ط ْٯُځ َر ْٕ َِلَا ٳْلِرٍئَٳَلڈلَڃَلَقىََ،ڊِلَإڃِلي ِٓ َِلَ َٮَلڈلڃَلڋْلَِهْجَرُ٘لُفََ،َوإڃِلي ـْ ٬َلٿَل

َ َاهللَإ٩َِل َإ٩َِل ٬ََلځِلْجَرُ٘لُف َاهللََوَر٢ُلقٯلِِف َأَََ،َوَر٢ُلقٯلِِف َُيٵِلڂلُّضځَلڈل َُدڃْلڂلڈَل َإ٩َِل َِهْجَرُ٘لُف َٮَلڈلڃَلڋْل ـْ ََيتََ وَوٳَل َاٳْلَرَأٍة ُٚلځَلڈل َ،َزوي

  . أْرِف المٜڀ . ش ٬َلځِلْجَرُ٘لُفَإ٩َِلَٳَلڈلََهڈلَٚلَرَإٯَِلڂلْفَِ

 أْٖين ، ٘ٵٯځ يٸك ٍـ ٘ٯٸد : ٣پل ، ٜبد ا٥قهپب ّدُٶپ ، ٣تٸبڀ ٍـ ٘ٯٸد : الديڂ٢سٶد 

ٍـ اخل٭پب ٜٵر  ٘ٵٯځ : يٲقل ، ا٥ٴٸثل ٜٴٲٵڀ ٍـ و٣پص أٹف ٘ٵع ، هٵد ٍـ إٍراهٸؿ

  ... يٲقل طر٘قل الل  ٘ٵٯځ : يٲقل ٜٶف الل ريض

٢ٷجرَف إٟ ٩پ  : طإٟ ٣ق٥ف  ... ٍپ٥ٶٸڀٜمل إٹم إ» : ط٩ـ ٣قل ا٥ٶبل  قه : الديڂو٩تـ 

  . شهپِر إ٥ٸف

َدَث ي ٧ٜه ط٘ٳقَف َ: ريَْرَِټلَْاٯلتَي َّ   . ٜـ ٢ِْٯٍؾ 
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َ   . اخلَْٴِٲل واخلُُٴِٲل طوصػ ا٥ٶبل  : ڊلٻلََاٯلٵلى
 

 

 

 

ََ: ِٖلَّقَْاٯلټلَََاَْلِديڌلَڈلُلَثََٳلَِ

قَل الل  ريض الل ٜٶفَأيِب ُهَرْيَرَة  : ّديڂ ُ٘ َاٯلڀلَيڄلٯَلڂلََ » : ٣َپَل  طَأن  َر ٦ََلَٞل َڈلِسََزٳَلڈلٌنََُٓيّضڈَلٖل٘ل٨َِلي

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٥بخپريو ، ا٥دار٩لو ، أمحدأْرِف  . ش ڈلَلََأْمَٗلَِحَرامٍَاْٝلرُءََأٗلَِحالٍَلََأَٜلَذَاٝل

  : ٧لَّٹلَْاٯلٻلََِاَْلِديڌلَڈلُلَثََٳلَِ

پئِ  : ّديڂ ت ك ٤َپَن َيْٯتَٳُِػ ا٥َْٯ٠َْ إ ط ا٥ٶ بِل   أن : ٜٶٷپ َ٪َڀ َريِضَ اللَٜ َّ ـْ َر٬َ٩َپَن  َر ٩ِ
ِْ َوا

پُه الل َق٢  تََٳَػ  ، ََ ْٜ ؿ  ا ْٯِدهِ أُُ ٍَ ـْ  ُف ٩ِ ُِ أٍق و ، ٩سٴؿو ،وإ٘حپق  ، أمحدو ، ٜبد ا٥رزاقأْرِف  . ْزَوا

  . داود

  : يَّرَِيَْرَِټلَْاٯلتَيَاَْلِديڌلَڈلُلَثََٳلَِ

پٍِر : ديڂّ زُ  : ٣َپَل  ، َِ ْٰ قِل اللِ  و٤ُٶ پ َٹ ُ٘ ِٲَٸتِِٷؿْ  ، ط٩ََع َر ْ٘ َٞ َوَأ
ِ٤ ـْ آٹَِٸِڀ ا٠ِْٓ  ، ٢َٶ٫ُِٸُٿ ٩ِ

َٴْٸِٷؿْ  ، ٢َٶَْسَتْٵتُِع ِبَپ َٜ   . أٍق داودو ، أمحدأْرِف  . ٢ََل َيِٯٸُٿ َذ٥َِؽ 

 : ڊلََٜلپْلټِلڂليڊل(ٻلََ)ِصَ لَّٻلَِْصَاٯلقَََاَْلِديڌلَڈلُلَثََٳلَِ

ُٵَرةَ  ٍـپٍِر َِ  : ّديڂ قُل الل  : ٣َپَل  ، َ٘ ُ٘ ُم رَ  ط٤َپَن َر ِٵَط ٩َُٲد  َٙ ِف َوِلَْٸتِِف َو٤َپَن إَِذا أ٣َْد 
ِ٘

 ْ  ٞ ْ َيَتَب ـَ َل َه ِٯَڂ رَ  ،اد  َٙ َ أَوإَِذا   ٞ بَ ََ ُف  ْٯِر ا٥ٴ ْحَٸِڀ  ،ُ٘ َٙ  َٕ
ٌؾ  ،َو٤َپَن ٤َثِ ُِ ْٸِػ  : ٢ََٲپَل َر ُٷُف ٩ِثُْؾ ا٥س  ِْ  ،َو

ْٵِس َوا٥َْٲَٵِر  : ٣َپَل  ْؾ ٤َپَن ٩ِْثَؾ ا٥٪  ٍَ ٸ٬َِْڀ اْلََم٩َِڀ  َو٤َپَن ٩ُْستَِديراً  ،َٓ  ٍَ ٶَْد ٤َتِِٱِف ٩ِثَْؾ 
ِٜ َؿ  ََ َوَرَأْيُځ اخْلَپ

َسَدهُ  َِ   . ٩سٴؿو ، أمحدأْرِف  . ُيْ٪بُِف 

َ:َُٜلپُلټِلڂليڊل(َڊلٻلََ)ِصَ لَّٻلَِْصَاٯلقَََاَْلِديڌلَڈلُلَثََٳلَِ

ِٯٸٍد اخْلُْدرِ  : ّديڂ َ٘ د   ط٤َپَن ا٥ٶبِل   : ٣َپَل  ، ي  َأيب  َٙ ْدِرَهپ َأ ِْ  ِي 
ِ
ـَ ا٥َْٯْذَراء ٸَپًء ٩ِ ٢َټَِذا  ، َّ

ْٸئأرَ  َٙ َر٢ْٶَپُه ي ، َيْٳَرُهفُ  پً ى  ِٷفِ َٜ ِْ   . ٍـ ٩پِفوا ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، ٜبد ٍـ محٸدو ، أمحدأْرِف  .  َو

 ، وٙٯبڀ وٚبٲتف ، وٚبٲتف م٥ؽ٤ . ر٣٭ٶلا٥داإٟ ٧ٜ  الديڂأهؾ  ـْ ٤پن ٩ِ  ـْ ٩َ َ: قنٳلَُدَِټلََتََاٝلَُ

 ،وٚبٲتف  ا٩ٗ٥ذيو ، وٚبٲتف ا٥بخپريو ، وٚبٲتف أمحدو ، واٍـ ٩ٷدي وٚبٲتف ، وو٤ٸع وٚبٲتف

  . وٚبٲتف ا٥ٶسپئلو
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ُرْون  ، واٍـ ا٫٥لح ، وا٥ٶقوي ، ٤پخل٭ٸٿ ا٥بٰدادي ، ا٥دار٣٭ٶلـْ أَك ٍٯد ٩َ  : اُٝلَتڄَلٜلى

  . (1)إٟ ٧ٜٹپ ، قٚلوا٥سٸ ، واٍـ ّجر ، وا٥ٯرا٣ل

٩ٶٷؿ  ق٢ٷ آتٲد٢ٞ٩ٵـ ٤پن ٜٔ ٩ٶٷڃ  ، أ٤ثر ٩ـ ٤قٹف ز٩ٶل والد ا٥ٱپصؾ ٍٸٶٷؿ ٩ٶٷجل

  . وإن َٺْر ٜٶٷؿ ز٩ٶپً 

  .هجريڀ رأس ٘ٶڀ ُلُمئڀ : قه ، وِٯؾ ا٥ذهبل الد ا٥ٱپصؾ ٍٞ آتٲدم وآتٺْر

ـُ ّجر    . ٮرو٢ٸف ٹ ، ٍٵـ ٍٯد اخلٵسمئڀ : آتٺْريـوّد  اٍ

محؾ ا٫ٓ٭ٴحپت ٜٔ ٩پ اْتپره اٍـ ّجر ي ٫٩ٶٱپَفَ: حاَلَٷلَِآْصََارَُرََټلَْتَِا٢ْلَ
(2) .  

  : ٜٔ ٩ٯپنَ: ِْضڀلَداٝلَُ

  .(3)ة٤ؾ ٤تپب ٢ٸف أّپديڂ ٤ؾ صحپيب ٜٔ ّد

  . شأمحد ٩سٶد» و ، شٵٸديال ٩سٶد» و ، شا٥٭ٸپ٥ز أيب داود ٩سٶد» : ٩ثؾ

قيؾ ، الديڂأ٥ٱپظ  ٍٯض ٜٔ ا٣ٓت٫پر قهَ: اَْلِديڌلَڈلرَُٵَلَتَِاْٜلَ  . ٥تحرير ٩ٯٶك ٩راد ٩ـ ّديڂٚ 

  .ش ا٫٥حٸح » ي ٤تپٍف ا٥بخپريو ،ش٫٩ٶٱف» ي ٍـ أيب ٙٸبڀ٤م يٱٯٴف ا 

 : ّديڂ ٤م ٢ٯؾ ٙٯٸٿ ٍـ أيب محزة ي . ف ي أ٥ٱپٛفٍپ٥ت٧   ، الديڂَٴخٸص ٩ٯٶك  وأ

 ، بذا ّديثٞ ٢ٲد اْت٧ ، رځ ا٥ٶپَرك ا٥قضقء ممپ ٩س   ط٤پن آْر ا٩ٕريـ ٩ـ ر٘قل الل 

 . وْرج إٟ ا٫٥لة ول يتقضٺ ٤تٱپً  طأ٤ؾ  : وا٥ثپين . َقضٻوا ممپ ٩سځ ا٥ٶپر : إول
 

 

 

 الٖصٔحِيُح
َ

ََؿ  ضب٭فَ: اةوََـَاٯلرَُّٳلََِقُلَّضَُاٝلټلَْ ػ  ضب٭ف ، ي٪ٵؾ ا٥ٯدل ا٥ذي  َْ   . وا٥ذي 

                                                 
، و٩ــ  ، واٍـ رِٿ ، ٤پٍـ ٜبد الپدي آتٲد٩ٜٞٔ ٩ٶٷڃ  آتٺْريـ٩ـ هٻٓء  ويستثٶك ٩ـ هذا ٩ـ ٤پن (1)

 . وأ٩ثپلؿ الل ا٥سٯد، وٜبد  ٍـ ٜبد ا٥ٴ٭ٸػ ، وهٵد ٜٵرو ، و٩ٲبؾ ٍـ هپدي ا٥قادٜل آٯٴٵل ا٥ٸمين : آٯپسيـ

، ٢ټٹؽ ٓ َٳپد َسٺل ٜـ  آتٲد٩ٞٓٶٷڃ  ٩ـ ٍٯد اٍـ ّجر آتٺْريـأصؾ آ٪ٳٴڀ ي ٜدم ٢ٷؿ  وهذا هق (2)

٢َُف اٍـ ّجر ر  َٜ  . اص٭لح إٓ أِپٍؽ أّدهؿ ٍم 
و٘ٸٺيت ٥ف ٍټذن الل ٩ٯپٍن أْرى ، اٹٮرهپ ي ٩بحڂ آسٶد ، وإٹم ذ٤رت هٶپ ٩پ ُيْٲ٫د ٍف ي هذا آقضـع ٩ــ  (3)

 ٫َپٹٸػ ا٫ٓ٭ٴح .
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  . ٭ٺْ قوه ، آجٷقل إذا َقٍع : شا٥تٲريٿ» ي ، وِٯٴف اٍـ ّجر

  . ٘تقً ذوط ا٥ٲبقل ٩ـ أٜلهپ إٟ أدٹپهپاا٥ذي  الديڂَ: لقَّْضَُټلَْٿلََـاٯلََْاَْلِديڌل

ِحڂْلح   . ٩پ ا٫َؾ ٘ٶده ٍٶٲؾ ا٥ثٲڀ ٩ـ ١ٕ ٜٴڀَ: اٯلٵلي

  . والسـ ا٫٥حٸح٢ٸٯؿ  ، ٜٔ ٤ؾ ٩پ يتڃ ٍف ٜٶدهؿ ا٫٥حٸحي٭ٴٲقن ا٘ؿ  تٲد٩قنَوآ

وٓ  ،ا٬٥پٍط ٜـ ا٥ٯدل ا٬٥پٍط إٟ ٩ٶتٷپه ٩پ ا٫َؾ ٘ٶده ٍٶٲؾ ا٥ٯدل  : آتٺْريـوٜٶد 

  .(1)وٓ ٩ٯٴلً  يٳقن ٙپذاً 

د : ّديڂ : ٫حٸحا٩٥ثپل  ٶَپ ٩ُْٯتَِٵٌر ٣َپَل  ٩َُسد  َُ د  ِٵْٯُځ َأيِب ٣َپَل  : َّ ِٵْٯُځ َأَٹَس  : َ٘  ٩پ٥ؽ ٍـَ٘

ََأ٦ُلقُذَٗلَِؽَٳلَِاٯلپلَي » : َيُٲقُل  ط ا٥ٶ بِل   ٤پن : ٣َپَل  ريض الل ٜٶف َإِنى ـَِاٯلٹَْلْجِزََواٯْلٽَلَِضِؾََواْلََُـََځُلؿي َرِمََّض َ،َواُْلَ

٬َلِْتڀلڊَِلَاٝلوََ ـْ ٦ََلَذاِبَاٯْلټَل٠ْلََِ،َِلِتَْحڂَلڈلََواٝلََْأ٦ُلقُذَٗلَِؽَٳِل ـْ   . ا٥بخپريأْرِف  . ش َوَأ٦ُلقُذَٗلَِؽَٳِل

  . آتٲد٩ٜٞٶد  ٫حٸحا٥آ٪ٷقر  الديڂ قهَ: فوَْاَٝلٹْلرَُ

  . ا٬٥ٯٸػٓپ رواه  ٩پ رواه ا٥ثٲڀ وپ٥ٱپً  : آتٺْريـوٜٶد 

  . فحٱقٛٓوا٬٥بط  ،يـ ٩ـ جع ٍٞ ا٥ٯدا٥ڀ ي ا٥د   قهَ: ڊلټلََاٯلثَى

ا٫٥حڀ هيٲدح ي ّديڂ ٛپهر١پ٩ض ْٱل هل ٘بٿ َ: ڊلپلَيٹلَِاٯلَْ
(2) .  

  . ـ وآروءةيْ هل آ٘تٲپ٩ڀ ي ا٥د  َ: ڊلاٯلَََدَٹلََاٯلَْ

  . و١ٴٿ ْٕه ٜٔ ذه ،و٣پرب  ٩ـ ٘دد  َ: لْدَٹلََاٯلَْ

  . وٓ ٩بتدٜپً  ٩ـ ل يٳـ ٢پ٘ٲپً  وإن ٙئځ ٢ٲؾ:

 َٲع ّٓ و٥ٸس ٩ـ ذط ا٥ٯدا٥ڀ أ ، ويتٲل ي ا٥ٰپ٥ٿ صٰپئرهپ ، ٩ـ يتٶٿ ٤بپئر ا٥ذٹقب قوه

  . طٍٯد ا٥ٶبل  ٢ٴٸس ُٵڀ أّد ٩ٯ٫قم ، ١ٕ أن ٜٴٸف آسپرٜڀ ي ا٥تقٍڀ ، ٩ٶف آٯ٫ٸڀ
و٣ذف  ، وأ٤ؾ ٩پل ا٥ٸتٸؿ ، وٙٷپدة ا٥زور ، وا٥رس٣ڀ ، كوا٥زٹ ،ثؾ ذب اخلٵر ٩ِ َ: ؼِْضَاٯلٻلَِ

  . (3)ؾبَ ٲْ ٢راوي هذا ا٫٥ٶػ ٩ٗوك ٓ يُ  ، وٹحقهپ ، وا٥تقٌ يقم ا٥زّػ ، آح٫ٶپت

                                                 
 . ( وهذا َٱ٫ٸؾ وذح أ٤ثر ٩ـ ٤قٹف َٯريٱپً 1)

 .  ٕن ا٥ٯٴڀ ٣د َٳقن ي آتـ ٤ذ٥ؽ : ٘ٶپدهول أ٣ؾ ٛپهر إ (2)

 .  ي ٘ٶتٶپ ، ٥ٸس ٜٶد ا٥ثٲپت ا٥ٯدول والٵد لل ل يقِد ٜٶد ٢پ٘ؼ ّديڂ (3)
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َ  ، ةوءوٓ وروم آر ، ١ٕ ٢پ٘ؼ ،ٜپ٣ًل  ، ٍپ٥ٰپً  ، ٩سٴمً أن يٳقن ا٥راوي َ: ڊلاٯلَََدَاٯلٹلَََطََُذْ

  . آبتدع َٱ٫ٸؾ وٹزاع وي

َ ََلَِقَْ٭لّضََُطَُوَُْذُ
  . وآ٘تٲپ٩ڀ ، واإل٘لم ، وا٥بٴقغ ، ا٥ٯٲؾَ: اءدََإَ

  . ٩ـ ٹبځ ٙٯر ٜپٹتف وإٍ٭ٸفَ: غڈلٯلَِّضََاٯلَْ

  . (1)ع ٜم ي٪ٞ ٜٶد ا٥ٶپسوا٢ٗ٥   ،هل ىٶٿ إدٹپس َ: ةءََوَْرَُاٝلَُ

  . ٕنؿ ٤ٴٷؿ ٜدول : واٙٗاط ا٥ٯدا٥ڀ وا٬٥بط ٓ يدْؾ ٢ٸف ا٫٥حپٍڀ

َ   . أدائفّتك ٘مٜف ٩ـ  الديڂٍٺن يتٲـ ا٥راوي  ، اإلَٲپن وا٥تثبځ قهَ: طّضَْاٯلٶلي

  . وضبط ٤تپب ، ضبط صدر : ٣سمن قوه

ََطَُّضََْضَ   . أن يٱظ ا٥راوي ٩پ ٘ٵٯف ٢ٸستحرضه ٩تك ٙپءَ: رْدَاٯلٵلي

  . أٹف ٓ خي٭ئ پً ٹف ضپٍ٭٤ق وٓ يٴزم ٩ـ

٩ٶذ ٘ٵع ٢ٸف وصححف  ، ٩ـ ا٥تحريػ وا٥تبديؾأن ي٫قن ٤تپب ٩رويپَف  قهَ: ڈلبتََاٯلٽلََِطَُّضََْضَ

  . ى ٩ٶفإٟ أن يٻد

ََډُلَا٘لَِرََٳلََ  : وهل أرٍٯڀ . و٥ٸس لپ ضپٍط د٣ٸؼ ، هل درِپَفَ: طّضَْاٯلٶلي

  . ـ َپم ا٬٥بط1 

  .(2)ـ ْٱٸػ ا٬٥بط2 

  . وهپَپن آرَبتپن ٩ٲبقل ٩ـ ا٫َػ بم

  . ـ ٤ثٕ ا٥ٰٴط3

  . ٥ذاَف ُؾ بَ ٲْ يُ و٣د  ،٩ـ ا٫َػ بپ ي آتپٍٯپت ُؾ بَ ٲْ يُ  هوهذ

  . ك ٤ثرّت ّٱٮف ٜٔ هٻ١ٴٿ ْ٭ـ ٩ـ 4

  . ي آتپٍٯپت ُؾ بَ ٲْ يُ و٣د  ، ٩ردود ٩ـ ا٫َػ بپ هوهذ
                                                 

 .  ، ول يٯٵؾ ٍف ، و٩پ ٹٲؾ ٜـ ٙٯبڀ ل يتپٍع ٜٴٸف ٹخرام ٩روءَفت روايتف ٓد  رُ  وٓ يٯٴؿ راوٍ  (1)

 . آتٺْريــ ٜٶد الس( وهذه ّپل رواة 2)
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 . ٹفق٬٥بط أ٘پٹٸده و٩ت وأ ، ٜٔ ٘بٸؾ آ٘تذ٤پر ٥تٲقيڀ الٱظ وَثبٸتف الديڂروايڀ َ: ةَرَاٮلَََذَاٝلَُ

 . الرص ٜٔ ا٥د٣ڀ ي أداء ا٥روايڀ ٤م يرصقن ٜٴٸٷپ ي نپ٥س ا٥تحديڂ٢ٸٷپ و٥ٸس ٩ـ ٙٺنؿ 

  . آٶٳرات ي ّديڂ ا٥راوي ّتك يٱحشو١ٴبڀ ا٥قهؿ واخل٭ٺ َ: شڈلٛلَِٻلََاٯلَڄلَُٷلََاَلَ

  . ٜدم ضبط آرويپت قهَ: ظٻلَْاْلََِقء٢َُُلَ

  . يٵٶع ٩ـ ٣بقل روايتف ٍٯده ، ٢سپد ي ا٥ٯٲؾ ي٭رأ ٜٔ ا٥راوي ٥ٯپرض قهَ: طاَلَتَِآْٜلَ

 ، ٩رض وأ ، ٢ٲد ّبٸٿ وأ ، هدم ٩ٶزل وأ ، اّٗاق ٤تٿ وأ ، ْرفَ: ضڈلرَِٹلََاٯلَْ

  . هذا ٩ـ ا٥ٯقارض قوٹح ، ّجپ٩ڀ وأ

  . أوَٰٸٸٿ ا٥ذهـ ، ٤پْٓتلط ، ٩ـ زال ٜٲٴف ٍٺ٩ر ٚپرئَ: طْختَپلاٯْلـٿلَُيَاوَِاٯلرَي

َاٯلتَي   . ٩ع ٍٲپء الٱظ ي الٵٴڀ ، أن ي٭رأ ٜٔ الٱظ ٍٯض ا٥سقء اخلٱٸػ ٥ٳٖ ٘ـ قهَ: ٺَلٟلُّ

  . ٥ف اص٭لًّپ ْپصًپ ٍفيٱردون  وآتٺْرون . ٩ـ آْتلط آتٲد٩ٜٞٶد وا٥تٰٕ 

بِٸِٯّل ٤ٺيب إ٘حؼ  ٕ   ، ا٥س  ٤ٖ  ، وه٪پم ٍـ ٜروة ،  ٣ٴٸلً و٣د أْ٭ٺ ٩ـ ٣پل ٜٶف اْتٴط ٍؾ َٰ

  . وَٰٕ ٢ٺْ٭ٺ ي ٍٯض إّپديڂ

 . ٜٔ روايڀ ٙپر٤ف ٢ٸٷپ ُٲپت آْرون ، آتـ و٩پ زاده ٍٯض ا٥ثٲپت ي ا٥سٶد أَ: ڊلټلََاٯلثَىَةَُڈلدََيََزَِ

  . ئـوالٳؿ ٢ٸٷپ ٥ٴٲرا

  . يِٗح بپ ّٳؿ ٜٔ ّٳؿ ٍپٕ٘پٹٸد وآتقنّٸثٸپت َٲٗن َ: ـائَِرََټلََاٯلَْ

٤ثرة ا٥ثلُڀ  : ٢ٶٲقل ، أرٍٯڀ رواة يتٱؼ ُلُڀ ٜٔ رء ٢ٸٷپ وخيپ٥ٱٷؿ واّد ڀروايي  ٤تٯپرضٍ 

  . قاّدروايڀ ا٥ٜٔ َٲديؿ روايتٷؿ ٜٔ َدل ٣ريٶڀ 

وممـ ٣بؾ  . إهيپ٩ًپ ٥ف أٹف ٩ـ ّديثف ، ٥ٸس ٩ـ ّديثفأن ُيْٲَرَأ ٜٔ ا٥٪ٸخ ٩پ  قهَ: ٨ْلَټلَِپلَْاٯلتَي

ُٜ  ، ٫َٕ ا٥ٲٸزّجپج ٍـ ٹُ  : ا٥تٴٲٞ  . وٜثمن ٍـ الٸثؿ ٍـ ِٷؿ ا٥ٯبدي ، بٸد ٍـ ه٪پم الٴبلو

َالَِ   . يٗاِعوٓ  ٧ِ  ٢ٸُ  ، أن يبٞ ٥ٴراوي أٹف أْ٭ٺ قوهَ: ڄلٷلَََالَََٞل٦َلَََارَُْسَ

 اُظفَُّحاِل

رّپً َ: ٨ْلَٙلَِدىََحَاٝلََُډُلَا٘لَِرََٳلََ قال ا٥رواةِ  ـ ا٥ٯٴؾ وّأ ـ ٩ ِپهتؿ ي الٱظ وا٥ٯٴؿ وا٥تٵٳ  . وَٯديلً  هل در
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 . إٓ ا٥روايڀ الديڂ٩ـ  ٢ٲد ٓ يٳقن ٥ف . إٟ ٩ـ روى ٜٶف الديڂ٩ـ يسٶد  قهَ: اُٝلِْضڀلِد

  . وي٭ٴع ٜٔ ٤ثٕ ٩ـ ا٥روايپت وأّقال رواهتپ ، الديڂ٩ـ ي٪تٰؾ ٍٯٴؿ  قهَ: ثدىََحَاٝلَُ

أ٤ثر  يپتا٥ذي يٯٴؿ ٩ـ أّقال ا٥رواة وآرو ، آتٲـ آٳثر ٩ـ ا٥روايڀ قهَ: ظڈل٬لَِاَْلَ

  . والپ٢ظ ٩رادف ٥ٴٵحدث ٜٶد ٤ثٕ ٩ـ آحدُٞ . يٷؾ ممپ

 . ٍحٸڂ يٳقن ٩پ يٯر٢ف ي ٤ؾ ٚبٲڀ أ٤ثر ممپ يٷٴف ، الپ٢ظ أر٢ع درِڀ ٩ـ آحدث : و٣پل ا٥بٯض

  . آحٱقٛڀ و٣ٸد ا٥بٯض ٩رَبڀ الٱظ ٍٯدد إّپديڂ

  . ٩ـ ّٱظ أ٤ثر : و٣ٸؾ . ٩ـ ّٱظ ٩ئڀ أ٥ػ ّديڂ قه : ٢ٲٸؾ

  . ڀودراي ڀو٥ٯؾ الپ٢ظ ي ٧ٜٹپ ٩ـ يٱظ ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ رواي : ٣ٴځ

َاُْلَ   . (1)٩ـ ّٱظ ُلُمئڀ أ٥ػ ّديڂ قه : ٣ٸؾَ: ڊلجي

  . (2)ٍجٵٸع إّپديڂ ٢ل يٱقَف إٓ ا٥ٸسٕ ٩ـ أّپط ٜٴمً  قه : ٣ٸؾَ: اْلڈلٮلؿ

٩ـ ا٥ٕٱپظ ا٥تل َٯؿ  قوإٹم ه ، ٥ٴٵتٺْريـ ْل٢پً  ، ٥ٸس ٩ـ أ٥ٲپب الٱظ الپ٤ؿ الؼ أن  و

  . الٱظ وا٥تحديڂ

ْزُه إٓ أئٵڀ هذا ا٥٪ٺن  قوه ، أٜٔ ٚبٲپت الٱپظ قوهَ: اَْلِديڌلََِٔل٨َْلَـڀلَِٳلَِڅلَْاٝلََُْٟلَُٳلَِأََ ٥ٲٿ ل َيُ

 ، آتٲد٩ٞ٩ـ  ا٥دار٣٭ٶلو ، ا٥ذهٝوهٵد ٍـ يٸك  ا٥بخپريو أمحد٤٪ٯبڀ وا٥ثقري وإ٘حپق و

  . آتٺْريـواٍـ ّجر ٩ـ 

َ  . أدٹك رَبڀ ٩ـ الپ٢ظ ا٥ٳبَٕ: خڂلَْاٯلٴلي
ي٪٤ٗقن ي  . ي اإل٘ٶپد ٢ٲط وَٲپرٍقا ي ا٥سـ واإل٘ٶپد أ٩تٯپسون ٣قم َ: ڊلټلََّضََاٯلٷلَي

  . وٚبٲڀ ا٥تپٍٯٞ ، ٤٭بٲڀ ا٫٥حپٍڀ . إوصپف وإّقال

٢لن  : ٤ٲقلؿ ، ا٥رواة ا٥ذيـ يتٯپسون ويتٲپرٍقن ي ا٥سـ : وهؿ ، ا٣ٕران : وَٺيت ٍٵٯٶك

  . ٩ـ ٚبٲڀ ٙٸقخ ٘ٱٸپن
                                                 

، و٣د  أ٤ثر ٩ـ ذ٥ؽ أو، ٢ٲد يٳقن الجڀ ٩ـ يٱظ أدٹك ٩ـ ذ٥ؽ ،  و٢ٸف ٹٮر ، إذ ٥ٸس لذا ضپٍط ٜددي (1)

 ٜدم ي ٧ٜٹپ ٩ـ هذا ّپ٥ف .

  . ٍجٵٸع إّپديڂ وّده ، ٢ٴٸس ي ا٥دٹٸپ ٩ـ أّپط ٜٴمً  وهذا ٢ٸف ٹٮر (2)
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  .يٲپرٍقنؿ وأ ، هؿ ٙٸقخ أْر أّد ا٥رواةأن يٳقن ٙٸقخ َ: ڈلدڀل٢ََْلََاْلَِبَِٔلَڈلرَُټلََاٯلتَي

 . ا٥ٶسبل وهل درِپهتؿ ّسٿ ا٥تسٴسؾ ا٥ز٩ٶل أَ: ڈلظٻلَيـاْلََُڈلُتَټلََـّض٤ََلََ

  . ٫حپٍڀا٥ : ا٥٭بٲڀ إوٟ

وأٜلهؿ ُٲپت آخرض٩ٞ رواة  ، أولپ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ : ا٥تپٍٯقن وهل ٩راَٿ : ا٥ثپٹٸڀ

  . ُؿ صٰپر ا٥تپٍٯٞ ، ُؿ ا٥ق٘٭ك ٩ـ ا٥تپٍٯٞ ، ُؿ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ ممـ ٥ٸس ورض٩پً  ، الديڂ

  . ع ا٥تپٍٯٞبَ ََ  : ا٥ثپ٥ثڀ

َٸْٸٶَڀ ٤پٍـ  ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥راٍٯڀ   . راحوَو٤ٸع ٍـ ال ،ُٜ

ٶَْٯپيِن  ٜبد ا٥رزاقو ، ا٥٭ٸپ٥ز ٺيب داود٤ ، ٩ـ ٍٯدهؿ : اخلپ٩سڀ ويٸك ٍـ ٘ٯٸد  ، ا٫٥ 

پن ٍـ  ، ا٥َٲ٭ پن ٱ  َٜ   . ٩سٴؿو

َِٓدْيٶِل ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥سپد٘ڀ   . ٍـ ّٶبؾ أمحدو ، ويٸك ٍـ ٩َِٯٞ ، ٤ٯٝ ٍـ ا

  .وأيب داود ، ا٥بخپريو ، ٍـ ٹ٧ ٯبد ٍـ محٸد٤ ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥سپٍٯڀ

  . ا٩ٗ٥ذيو ، ٔوأيب يٯ ، ٍـ ٩پِف٤پ ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥ثپ٩ٶڀ

ِٝ  ، پ٥ٶسپئل٤ ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥تپ٘ٯڀ   . وا٥ُٯَٲْٸ

  . (1)ا٥دار٣٭ٶلو ، واٍـ ٜدي ، پ٥٭ٖاين٤ ، ٩ـ ٍٯدهؿ : ا٥ٯپذة

 ُلِوَُاجمِلَو ُةاَلَََذاِل

ِ ا٥راوي أَ: ڊلځَلڈلٯلََاَلَ ْٞ َٜ   . ا٬٥بط وٷڀ ا٥ٯدا٥ڀ أ٩ـ ِ ، ّپ٥ف وٜدم ٩ٯر٢ڀ 

ٸٶف َ: لقَْځلَُاٝلْجَ  . ٤لمهپ ٩ٯپً  وأ ، ضب٭ف لديثف وأ ، ٜدا٥تف ي ديٶف ِٷڀ٩ـ ّپ٥ف  وأ ،٩ـ ِٷٴځٜ 

ْٞ  : ُلُڀ : آتٺْريـوآجٷقل ٜٶد    . وآبٷؿ ، ونٷقل الپل )آستقر( ، نٷقل ا٥َٯ

  . ول يقُٲف ٩ٯتٖ ، واّد وٜٶف إٓ را وو٥ٳـ ل َيرْ  ، ٩ـ ُذ٤ِر ا٘ٵف قهَ: ٹَل٨ْلَاٯلََُْلَقَْځلَُّلَْ
ُ ؼ ، ٩ـ روى ٜٶف اُٶپن ٢ٺ٤ثر قه : )آستقر(َ: ڈللاَْلََُلَقَْځلَُّلَْ   . ول ُيَق

                                                 
:  آٯتٵد ي ٧ٜٹپ ، ٢ټذا ٣ٸؾ بف هق، وَرَٸ ( ِٯٴٷپ اٍـ ّجر اُٶتل ٠ٜ ٚبٲڀ ٍجٯؾ ا٥تپٍٯٞ ُلث ٚبٲپت1)

 ٢لن ٩ـ اخلپ٩سڀ ، ٢ٕاد ٍف َرَٸٿ اٍـ ّجر ي ا٥تٲريٿ .
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نٷقل » و شآستقر» وٓ َٯرف ٫٩٭ٴحپت ، نٷقل ٓ يتٶقع آتٲد٩ٞوآجٷقل ٜٶد 

  . ٜٶدهؿ شنٷقل الپل» و شا٥ٯٞ

 .٩ـ ل يٮٷر ٩ٶف ٩پ يٯپب ٜٴٸف : ٯٶكٍٵ آتٲد٩ٞوإٹم يٯرف آستقر ٜٶد 

  . أ٤ثر وأ نٷقل وإ٘ٶپد ٢ٸف راَ: ؿپلَِٸلَْٳلََُڈلدٌَڀل٢ََْلَإَِ

ح ٍپ٘ٵف ي اإل٘ٶپد قهَ: ؿځلََاُٝلّضَْيَاوَِاٯلرَي   . آتـ وأ ٩ـ ل ُي٧َ 

  . رِؾ ٢جپء : وأ٩پ ي آتـ ٢ٳٲقلؿ ي أُٶپء ّديڂ ، ّدُٶپ رِؾ : ٢ٱل ا٥سٶد ٤ٲقلؿ

  .  يرض إبپ٩فوهذا ا٥ذي ي آتـ ٓ

  .ؿ  َس ا٥ذي ي ٘ٶده ٩ـ ل يُ  الديڂ قه : ؿځلََّضَْاٝلََُاَْلِديڌل

  . ا٥ثٲڀ وأ ، ٩ـ ٓ أهتؿ وأ ، ٙٸخ وأ ، ّدُٶل رِؾ : ٤ٲقل ا٥راوي ي ا٥سٶد

 إٓ أن يبٷٵف إ٩پم ٩ـ أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ، ِپء ٍٴٱظ ا٥تٯديؾ قآبٷؿ ّديثف ضٯٸػ و٥

  . يٯرف ٍٺٹف ٓ يروي إٓ ٜـ ُٲڀيٲبؾ إٓ ممـ ٢ټن ل يٯد٥ف ٢ل  ، ٸٯد٥ف٢
 ِعٔدَتِبامُل ُةاَيَوِزَو ُةَعِدٔباِل

  . الل ٍم ل ي٠ع دُ ب  ٯَ ََ َ: ڊل٦لََْدَّضَِاٯلَْ
  . وآراد ٍپ٥بدع ٜٶد آحدُٞ ا٥بدع آٜتٲپديڀ

 ، ريڀ٤پ٥ٲد : تق٘٭ڀو٩ُ  ، وآٯتز٥ڀ وا٥را٬٢ڀ ٤پلٷٵٸڀ : ٮڀٰٴ  ٩ُ  : آتٲد٩ٜٞٶد  : وا٥بدٜڀ
  . رِپءپإل٤ : ڀٱَ ٱ  وُو 

  . ٲڀٱس  و٩ُ  ، رةٳٱ  ٍدٜڀ ٩ُ  : آتٺْريـٜٶد و
  . ڀآٱ٬ٴإوٟ  ٞ ٩ـ أهؾ ا٥ٲرون ا٥ثلُڀسٴٵ٩ٶٷڃ جپٜڀ آٜٲٸدة و٩ـ ٢پرق َ: عدَِتََّضَْاٝلَُ

 ُظِئلِدالٖت

  . الديڂّتك يٲبؾ  ، وتسٞ ٥ٮپهره ، إْٱپء ٜٸٿ ي اإل٘ٶپدَ: ڂلسـٯلَِْدَاٯلتَي
 ، ٢لن يد٥س : ٢ٸٲق٥قن ، ي٭ٴٲقن ي ٤ثٕ ٩ـ إّٸپن ٜٔ اإلر٘پل َد٥ٸسپً  تٲد٩قنَٓوا

  . (1)ير٘ؾ : يٯٶل
                                                 

ٍپ٥تد٥ٸس  آتٲد٩ٞممـ صٶػ ي ا٥تد٥ٸس ٍټيرادهؿ رواة ل يذ٤روا ٜٶد  آتٺْريـ( وبذا َٯرف ْ٭ٺ ٤ثٕ ٩ـ 1)

 . ، ٤پ٥زهري آتٺْريـٍٵٯٶپه ٜٶد  ا٥ذي هق
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 -وا٥ٲ٭ع  ، وآتپٍٯڀ ، وا٥ٯ٭ػ ، وا٥٪ٸقخ ، وا٥تسقيڀ ، اإل٘ٶپدَد٥ٸس  : أ٣سپم قوه

  . وا٥بٴدان ، وصٸغ ا٥تحٵؾ ، - ا٥سٳقت وأ

٩ٶف ٫ٍٸٰڀ  فل يسٵٯ ، ٙٸئپً  وي ٜـ ٙٸخ ٘ٵع ٩ٶف ٍپلٵٴڀأن َيْرِوَي ا٥راَ: ڈلدڀل٢ََْلَالََُِسَڂلَْٯلَِْدَ٘لََ

  . تتٵؾ ا٥سمع

َٸْٸٶَڀ ٤روايڀ اٍـ  وٓ ممـ ٘ٵٯف  ، ٓ : ٢ٲپل ؟ ٘ٵٯتف ٩ـ ا٥زهري : ٢ٲٸؾ ٥ف : ٜـ ا٥زهريُٜ

  . ٜـ ا٥زهري ٩ٯٵرٜـ  ٜبد ا٥رزاقّدُٶل ٜـ  ، ٩ـ ا٥زهري

  . وا٥بلد ، وا٥سٳقت ، ػا٥ٯ٭و ، َد٥ٸس ا٥تسقيڀ : ويٶدرج تځ َد٥ٸس اإل٘ٶپد

قي روايڀ ٙٸخف ٢ٸس   ، ٢ق٣ف ق٩ـ ه وأن يسٲط ا٥راوي ٙٸخ ٙٸخف أ قهَ: ڊليََقَِِْضَاٯلتَيَٯلڂلُسَْدَ٘لََـ  أ

  . (1)ٜـ ٙٸخ ٙٸخف ٩بپذة

وذ٥ؽ ا٥٪ٸخ  ، أن يلء آد٥س إٟ ّديڂ ٘ٵٯف ٙٸخف ا٥ثٲڀ ٩ـ ٙٸخ ضٯٸػوصقرَف 

 روايڀويٯٴف ٩ـ  ، ػٸ٬ٯا٩٥ٶف ٙٸخ ٙٸخف  ٢ٸٯٵد آد٥س ٢ٸسٲط ، يرويف ٜـ ٙٸخ ُٲڀ ػٯٸا٬٥

  . ٢ٸ٫ٕ اإل٘ٶپد ٤ٴف ُٲپت ، ٙٸخف ا٥ثٲڀ ٜـ ا٥ثٲڀ ا٥ثپين ٍٴٱظ يقهؿ ا٥سمع

  . ٜـ إوزاٜل ٜـ ٜبد الل ٍـ ٜپ٩ر إ٘ٴٵل ٜـ ٹپ٢ع ٩سٴؿ٤روايڀ ا٥ق٥ٸد ٍـ 

ـُ  ـَ ٜپ٩ٍر إ٘ٴٵل ٩سٴؿ٢ٺ٘ٲط ا٥ق٥ٸُد ٍ ٢جٯٴف ٜـ  ، ٍٞ إوزاٜل وٹپ٢ع . ٜبَد اللِ ٍ

  . إوزاٜل ٜـ ٹپ٢ع

  . ويٲت٧ ٜٔ ا٘ؿ ٙٸخف ،أن يذف ا٫٥ٸٰڀ  قهَ: عٷلَْاٯلټلَََٯلڂلُسَْدَ٘لََ -ب 

ـ ٢لن  " : ٤ٲقل ا٥راوي ٓ يٲقل ٩ثلً  ، "٢لنٜ  ـ وأ ،٘ٵٯځ  وأ ،ّدُٶل  و   . ٢لن ٜـ ٢لنٜ 

 ،ځ ويٶقي ا٥ٲ٭ع أن يٺيت ا٥راوي ٍٴٱظ يٱٸد ا٥سمع ُؿ يسٳ قوهَ: تقَْٽلَُاٯلِضََُُّسَڂلَْٯلَِْدَ٘لََ -ت 

 الديڂل يسٵع ٩ٶف  قوه ،٤ٷ٪پم ٍـ ٜروة ٩ثًل  ، ٢ٸذ٤ر ا٘ؿ ٙٸخ ٩ـ ٙٸقْف ،٢لن  : يٲقل ُؿ

  . ٩ع ٙٸخ آْر ٘ٵع ٩ٶف

                                                 
  ٯرف أّد يٱٯٴف ١ٕ أّد ٠ٜ راويًپ .ٸس ٓ يُ هذا ا٥ٶقع ٩ـ ا٥تد٥ (1)
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 : ُؿ يٲقل ، يسٳځ ُؿ ، "ّدُٶپ"  و "٘ٵٯځ" : (1)ّل ٩ِ د  ٲَ ٵُ ـ٤ٲقل ٜٵر ٍـ ٜٝ ا٥ْ 

 . ٤ذ٥ؽ و٥ٸس ، يقهؿ أٹف ٘ٵع ٩ٶٷم!  "إٜٵش" ، "ٜروة ٍـ ه٪پم"
 

 ، آْر ٥ف ويٯ٭ػ ٜٴٸف ٙٸخپً  ، أن ي٧ح ٍپ٥تحديڂ ٜـ ٙٸخ ٥ف قهَ: ػٷلَْاٯلٹلَََٯلڂلُسَْدَ٘لََ - ج

  . ٩ـ ا٥ثپين الديڂوٓ يٳقن ٘ٵع ذ٥ؽ 

ْٞ ّدُٶپ  : ؿٸْ َ٪ ٤ٲقل هُ  ٫َ   . (2)و٩ٰٕة ُّ

ويٳقن ٍٞ ٩ـ  ،أ٤ثر  وٜـ ٙٸخٞ ٥ف أ أن يروي ا٥راوي ْٖاً  قهَ: ڊلٹلََڈلٗلََتََـاٝلََُٯلڂلُسَْدَ٘لََ - ح

  . ٢ٸحٵؾ روايڀ أّدمهپ ٜٔ أْر وٓ يبٞ ، اإل٘ٶپد وروى ٜٶٷؿ اْتلف إ٩پ ٍپ٥ٴٱظ أ

َٸْٸٶَڀ ٤حديڂ رواه اٍـ    . ٜـ ٜٝ ريض الل ٜٶف ٩ٯٵرٜـ نپهد ٜـ أيب  (3)ٜـ ٥ٸڂ ٍـ أيب ٘ٴٸؿُٜ

  . ٜـ ٜٝ (4)ٜـ نپهد أيب َٹِجٸحورواه أي٬ًپ ٜـ اٍـ 

َٸْٸٶَڀ ٢ٺّٸپٹًپ يروي اٍـ                         ٴٸڂ ا٥ٜٔ روايڀ  أيب َٹِجٸح٢ٸٯ٭ػ روايڀ اٍـ  ،ٜٶٷم  يڂالدُٜ

 . وٓ يبٞ

ا٥ذي ي روايڀ  - ٹٲ٭پعع ٤ذ٥ؽ آٸي٬و ، أيب َٹِجٸحٍـ ا٢ٸ٬ٸع ضٯػ اٍـ أيب ٘ٴٸؿ ٍٵتپٍٯڀ 

  . وٜٝنپهد ٍٞ  - أيب َٹِجٸحاٍـ 

 ٩قضٯپً ويٲ٫د بپ  ، ّدُٶپ ٍٲرٚبڀ : أن يٲقل ا٥راوي ٩ثلً  قهَ: انَدَپلَْـّضَُاٯلََُْسَـڂلَْـٯلَِْدَ٘لََ

  . آديٶڀ آٯرو٢ڀ ي إٹد٥س ځو٥ٸس ، ٍٰداد ي
                                                 

 اٍـ ٜدي ٩ع ا٘تٲ٫پءه ل يذ٤ر ٥ٴٵتٲد٩ٞ إُٓؿ إن .  ٜٵر ٍـ ٜٝ آٲد٩ل وٓ أٜٴؿ أّدًا ٤پن ي٫ٶٯف ١ٕ( 1)

، وٍف َٯرف وهؿ ٩ـ  ٢ل ي٪تٰؾ ٍف پً ٜٵٴٸ . و٥سځ أٜٴؿ لذا ا٥ٶقع َٱٯٸلً  ّديثًپ واّدًا ٢ٲط د٥س ٢ٸف بذه ا٫٥قرة

و٩سٴؿ ٥ف ٍپ٥ٯٶٯٶڀ د٥ٸؾ ٜٔ ٢سپد  ا٥بخپري، ٍؾ إْراج ا٫٥حٸحٍـ ٜٝ آٲد٩ل ْپرج  أّپديڂ ٜٵرو ضٯػ

 . ، وهذه ا٥ٲ٬ٸڀ ٫ْقصپً ٩ع ا٥تد٥ٸس ٜٵق٩پً  آتٺْريـ٧َف 

. و٥سځ أٜٴؿ أّدًا ٢ٯٴف ١ٕ ٩پ  ، وا٥ذي يٮٷر أن هذا ٓ يثبځ ٜـ ه٪ٸؿ ( هٳذا يٵثٴقن ٥ف ٍروايڀ ه٪ٸؿ2)

 . ، ٢ل ٢پئدة ٜٴٵٸڀ ي هذا ا٥ٶقع ٢ل ي٪تٰؾ ٍف ٩ثؾ ٍف ٜـ ه٪ٸؿ

 . ( ٥ٸڂ ٍـ أيب ٘ٴٸؿ ضٯٸػ3)

 . نپهد ل يسٵع ٩ـ ٜٝ (4)
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ََٯلڂلُسَْدَ٘لََ (خ ا٥تل أٹقاع ا٥تحٵؾ ٍٯض ي  ، اإلْبپر وأن يٯٖ ا٥راوي ٍپ٥تحديڂ أ قهَ: ڊلٺلََڂلَْاٯلٵلى

  . أٹف ٘ٵع ٩قمهپً  ،تتٵؾ ا٥سمع وٜد٩ف 

  . - وًٓ ٩ٶفَٺ -أْٖٹپ  : ١ٕهپ و٤ٺن يٲقل ي اإلِپزة أ

ََٯلڂلُسَْدَ٘لََ   . ٤ل ٓ هيتدى إ٥ٸف ، ٍٰٕ ٩پ يٯرفأن َيْروي ا٥راوي ٜـ ٙٸخ ٢ٸذ٤ره  قهَ: خقَْڂلَُاٯلٴلُّ

نؿ ٣ٴبقا ا٘ٵف ٜٔ أ ٢ٲد ٣ٸؾ ، ٵحٵد ٍـ ٘ٯٸد ا٥٪پ٩ل ا٫ٓٴقب٤ٍم ٢ٯؾ ا٥رواة 

 . وِف ٥ٸخٱك ٩پئڀ

 ًِِتَناِل ُةاَمَكٔتاِض

ي  سيح آٯٲقل وأآٶٲقل  صحٸح٩پ خيپ٥ػ  الديڂ  يٳقن يّٓ هل أَ: ـاٝلتََْڊلَُڈلٳلََټلََتَِا٢ْلَ

  . ّٲپئؼ ا٥تپريخ ا٥ثپٍتڀ وأ ، ا٥سٶڀ وأ ، ا٥ٳتپب

 ،أنپ ّرضت زواج ٢پٚٵڀ ريض الل ٜٶٷپ  : أ٘مء ٍٶځ ٜٵٸس ريض الل ٜٶٷپ : ٤حديڂ

 . ط٢دٜپ لپ  ، ٹٯؿ : ٣پ٥ځ ؟ طِئځ ي زواج اٍٶڀ ر٘قل الل  : ٢ٲپل لپ ط٢ب٧ بپ ا٥ر٘قل 

  . الپ٤ؿو ٜبد ا٥رزاقأْرِف 

و٤پٹځ أ٘مء  ، ٕن ٢پٚٵڀ ريض الل ٜٶٷپ َزوِځ ي ا٥سٶڀ ا٥ثپٹٸڀ ٩ـ الجرة : ٩ٶٳر قوه

  . ّٸٶئذ ي الب٪ڀ
 الٖصٔحِيِح ُعِوُسُف

َََحَُّـَصَأََ ْٕ وزاد ٜٔ ُبقت  ، هل ٩پ ٤پن رواهتپ أوُؼ ا٥رواة ودارت ٜٴٸٷؿ إ٘پٹٸدَ: دـڂلَْـڈلڃلَِـ٢َلَا

  . (1)ٶٷؿ ٚقل آلز٩ڀا٥سمع ٍٸ
يـواٍـ  ، ٤پ٥زهري ٜـ ٘پل ٜـ ٜبد الل ٍـ ٜٵر ِٕ بِْٸَدةٜـ  ِ٘ وإٍراهٸؿ  ، ٴمين ٜـ ٜٝا٥س   َٜ

  .(2)ٜـ ٜٴٲٵڀ ٜـ اٍـ ٩سٯقد

َََؿځلَِڂلَْپلََت٦َلََارََـَدََيَْذَِاٯلَي ْٕ  ، ا٥ذيـ أ٤ثروا إْذ ٜـ ا٥٪ٸقخ ، إئٵڀ ا٥ثٲپت آٳثرونَ: دڂلَْڈلڃل٢ََِلَا
  . ٸذ ٜٶٷؿو٤ثر أْذ ا٥تل٩

                                                 
 . ٓ أٜٴؿ ٥ف َٯريٱًپ ي ٤تٿ أهؾ ا٥ٯٴؿ (1)

 .و٘ٸٺيت إن ٙپء الل سد ٕٙٷر إ٘پٹٸد ا٫٥حٸحڀ ي ٩بحڂ ٩ٯر٢ڀ ا٥رواة آٳثريـ وأوُؼ أصحپبؿ  (2)
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:  و٩ـ ا٥تپٍٯٞ . ريض الل ٜٶٷؿ ،واٍـ ٜٵر  ،وٜپئ٪ڀ  ،٤ٺيب هريرة  : ٢ٵـ ا٫٥حپٍڀ

ُٜ  ، م٥ؽ٤ : و٩ـ َپٍع ا٥تپٍٯٞ . رمحٷؿ الل ،وٹپ٢ع  ،و٣تپدة  ، پ٥زهري٤  . رمحٷؿ الل ،ڀ ٸ  ٴَ واٍـ 

  . الل رمحٷؿ،  ٜبد ا٥رزاقو ، ا٥٭ٸپ٥ز وأيب داود ، ٤ٸزيد ٍـ هپرون: ٍٯدهؿ  ـممو

  . إ٥ٸف٤ٴٷپ  الديڂ ٩پ ٜپدت ٚرقَ: ناَل٬ََلََُٞل٦َلَََهَُارََُدَٳلََ

و٥ٸس ذًٚپ ٢ٸٵـ دار ٜٴٸف  ، إ٥ٸفإٓ ٢ټٹف ٓ ي٫ح اإل٘ٶپد ٜـ ١ٕه  الديڂُروَي  ق٥ّتك 

  .(1)ممـ دارت ٜٴٸف إ٘پٹٸداإل٘ٶپد أن يٳقن 

  . وهل درِپهتپ ٩ـ ّٸڂ ا٫٥حڀ وا٬٥ٯػَ: يڌلڈلدََِٛلَإَََډُلَا٘لَِرََٳلََ

  . ُؿ آقضقع ،ُؿ آٶٳر ، ا٬٥ٯٸػُؿ  ، السـُؿ  ، ا٫٥حٸحلهپ ٢ٺٜ

ِحڂلْحَډُلَا٘لَِرََٳلََ   : وا٫َٓپل َقُٸؼ ا٥رواة٩ـ ّٸڂ  وهل درِپٌت َ: اٯلٵلي

  . أصح إ٘پٹٸد -1

  . ٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف أئٵڀ ٧ٜ ا٥روايڀ -2 

  . (2)٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف أصحپب ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ -3 

  . راِف أصحپب ا٥ٳتٿ ا٥سبٯڀ٩پ اَٱؼ ٜٔ إْ -4 

  . ٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف أصحپب ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ -5 

  . ول يٶتٲد ، ٩سٴؿو ا٥بخپري٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف  -6 

 . وْل ٩ـ ا٬٥ٯػ وا٥ٯٴڀ ، ٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف أصحپب ا٥ٳتٿ اخلٵسڀ -7

  . ول يٶتٲد ، ا٥بخپري٩پ اٹٱرد ٍف  -8 
  . ٶتٲدول ي ، ٩سٴؿ٩پ اٹٱرد ٍف  -9 

  .(3) وْل ٩ـ ا٬٥ٯػ وا٥ٯٴڀ ، ٩پ اَٱؼ ٜٔ إْراِف أصحپب ا٥سٶـ إرٍٯڀ -11

                                                 
 ار ٜٴٸف إ٘ٶپد ٩ٯٞ ضٯٸٱًپ ٍٯٸٶف ، أ٩پ ٩ـ دارت ٜٴٸف إ٘پٹٸد ٢ل ٍد أن يٳقن ُٲڀ .٢ٲد يٳقن ٩ـ د (1)

 ا٥ٳلم ٜـ اص٭لح ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ وآٜٗاض ٜٴٸف والقاب ٜٶف. –ٍټذن الل  –٘ٸٺيت  (2)

 . إن ٙپء الل ا٬٥ٯٸػي ٩بحڂ  ا٬٥ٯٸػو٘تٺيت ٩راَٿ  (3)



 26 

  . ا٥ٶسپئلإٟ  ٩پ٥ؽ٩ـ  الديڂا٫ٓٶٱقن ي هؿ  : ڊلايََوََاٯلرَىَٱْل٦َِلَََڊلَُٿلَيئَِأََ

ُؿ  ، ٩سٴؿ صحٸحُؿ  ، ا٥بخپري صحٸحُؿ  ، ٩پ٥ؽ٩قٚٺ َ: اَْلِديڌلَډِلَتَُٮلََُحََُّصَأََ

 .(1)ا٫٥ٰرى پئلا٥ٶس ٘ٶـُؿ  ، ٵٸديال ٩سٶد

ًُا  ِلَحَط

ـَُ  َِض ػ  ضبُط ٍٯ٬ٷؿ ٩ـ ١ٕ ٜٴڀ قهَ: فا٘لََِذَٯلََِاْْلَ َْ   .(2) ٩پ ا٫َؾ ٘ٶُده ٍٶٲؾ ٜدول 

  . وٓ ٍٺس ٍف ، فب  َ٪ وآُ  ، وا٫٥پ٥ح ، وا٥ٲقي ، والٸد ، وآٲبقل ، ا٥ثپٍځ : ويٲپل ٥ف

 ا٬٥ٯٸػؤٜ  ، يفضبط راو ؤٜ ٩پ ْػ   ، ا٫٥حٸحٜٔ  ي٭ٴٲقٹف أّٸپٹپً  تٲد٩قنَوآ

  . ٍؾ ّتك ٜٔ آٶٳرات وآقضقٜپت ، ٍٺٹقاٜف ا٬٥ٯٸػؤٜ  ، آٶجٖ

ـَُ  َِض  ، ٹحقه و٩ـ وِف آْر ٩ثٴف أ ىويرو ، ٩پ ٤پن ي ٍٯض رواَف ضٯػ هتٵؾَ: هْٟلَِٺلََٯلََِاْْلَ

  . وْل ٩ـ ا٥ٯٴؾ

يٳقن  ، ّپديڂأٯٴؿ جٴڀ ن يروى ي ٍپب ٩ـ أٍقاب ا٥أ قهَ: ـَِضَْٛلَأََوَََڈلِبَّضَََاٯلَِْٔلََءٍََرََْحََُّصَأََ

  . ّسٶپً  وأ وإن ل يٳـ صحٸحپً  ، أّسٶٷپ وأصحٷپ أ قه

 ، ا٩ٗ٥ذيو ،وأيب ّپَؿ  ، ا٥بخپريو ، ٺمحداص٭لح لٵع ٩ـ الٱپظ ٤ قهَ: َصِحڂلْحٌَـََِضََٛلَ

  . ٜٶدهؿ وإن ٤پن ُپٍتپً  ٫حٸحا٥أٹف دون  : يٯٶقن ٍف

و٣د يٯٶل ٍف الٵع ٍٞ  ، وآّتجپج إ٢پدة ا٥تٺ٤ٸد ٓٯٶك ا٥ٲبقل : ا٩ٗ٥ذي و٣د يٯٶل ٍف

و٣د يريد ٍف أٹف ٩روي  ، ّسـ : وأْر ٣پل ، صحٸح : أّدهؿ ٣پل ، الديڂّٳٵل ٜپٓٞ ي 

 السـو٣د يٯٶل ٍف  ، ٥ذاَف ٫حٸحا٥و٣د يٯٶل ٍف  ، صحٸح : وأْر ،ّسـ  : أّدمهپ ، يـٍټ٘ٶپد

  .(3) ٫حٸحا٥دون  ق( ا٥ذي هاْلََسـو) حٸحص ق( ا٥ذي هاْلََسـٍٞ )و٣د يريد ٍف ا٥تٵٸٸز  ،٥ذاَف

                                                 
 .ا٥بل١پت وآرا٘ٸؾ وآٲ٫د آت٫ؾ ٩ٶٷپ ، دون آٯٴٲپت و (1)

، و٣د اُْتٴِػ ٤ثًٕا  ا٫٥حٸحوٍٵٯٶك آٲبقل آٶدرج ي  آتٺْريـو٩رادي ٍپلسـ هٶپ ، ٩پ ٤پن ٜٔ ٩ٶٷڃ (2)

٩ـ  -رمحف الل  -َٯٲٿ ّتك أيِس ا٥ذهبل  ، ول يسٴؿ َٯريػ ٩ٶٷپ ٩ـ ٹٲد أو آتٺْريـ٥ذاَف ٜٶد  السـي َٯريػ 

 .ٓ يرد ٜٴٸف ٹٲد وٓ اٜٗاض - ٍحٵد الل -ّده ، و٩پ ذ٤رَف 

 ا٩ٗ٥ذيي اْتل٢ٷؿ أصلً ي ٧ّ ٩ٯٶپه ٜٶد  آتٺْريـ، وٍف َٯرف ْ٭ٺ  ا٩ٗ٥ذي٢ل ضپٍط ٥ف ٜٶد  (3)

 . ٍپص٭لح واّد
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وإٹم  ، ١ريٿ صحٸحروي ٍټ٘ٶپد ّسـ وٍټ٘ٶپد ٩ ّديڂ قهَ: ډليَْر٫َِلََََصِحڂْلٌحٌََـََِضََٛلَ

  . ُيستٰرُب ٩ـ ا٥٭ريؼ ا٫٥حٸحڀ

وإٹم ُيستٰرُب ٩ـ ا٥٭ريؼ ا٥تل  ، ّديڂ ٣د ُروي ٩ـ ١ٕ وٍِف ٹحقه قهَ: ډليَْر٫َِلٌَََـََِضََٛلَ

  . بپ وأْرِٷپ ٥تٱرد را

  . ا٬٥ٯٸػ : ويٯٶل ٍف ، ٥ذاَف السـ : يٯٶل ٍف و٣د

  . ٜـ أهؾ ٍٴده الديڂوٜرف راويف ٍٺْذ  ، ا٫َؾ ٘ٶده ٩پ : ُٚلفََُفََٓلْر٦ََُلرَِ

َ . وأيب إ٘حپق ٜـ أهؾ ا٥ٳق٢ڀ ، ٤روايڀ ٣تپدة ٜـ أهؾ ا٥ب٧ة

  . ِزء ا٥سٶد ٩ـ ِٷڀ ا٫٥حپيبَ: اَْلِديڌلَُجَرَََٓلَْ

ٍَٔوالٖػَو اُتَعاَبَتامُلَو االِعٔتَباُز  ُدا

  . ا٥بحڂ ٜـ ٚرق وٙقاهد ّديڂ ُيٮـ أٹف ٢ردٌ  قهَ: ا٦ْٓلتَِّضڈلر

  . آتٲد٩ٞاص٭لح يٶدر ٜٶد  قوه

 . الديڂ٢لن يٯتٖ ٍف ٥ٸتٲقى  : ٢ٸٲپل الديڂويستٯٵٴقٹف ٍٵٯٶك َٲقيڀ 

  . الديڂأن ي٪پرك ا٥راوي ١ٕه ي روايڀ َ: ڊلٹلََڈلٗلََتََٿلَُـاٯلَْ

  . و٣پسة ، َپ٩ڀ : وهل ٹقٜپن

  . ٙٸخف إٟ آْر ا٥سٶد وي ٹٱس آتـهل أن ت٫ؾ آ٪پر٤ڀ ٥ٴراوي ٩ـ َ: ڊلڈلٳلَياٯلتَي

آْر ٩ٯف ٜـ  وا٢ٕويف ر ، ٹپد ٜـ إٜرج ٜـ أيب هريرةٜـ أيب ا٥ز   الديڂ و٤ٺن يروي را

  . ٹپد ٍٶٱس ا٥سٶدأيب ا٥ز  

َټلََاٯلَْ   . وهل أن ت٫ؾ آ٪پر٤ڀ ٥ٴراوي أُٶپء اإل٘ٶپدَ: ةڈلِسَ

  . ٜـ اٍـ ٜٵر ،ٜـ ٜبد الل ٍـ ديٶپر  ، ٩پ٥ؽٜـ  ّديثپً  ا٥٪پ٢ٯلروي ٤ٺن ي

  . ٜـ اٍـ ٜٵر ، ٩پ٥ؽٜـ ١ٕ ٙٸخ  ٩پ٥ؽ٩ـ ١ٕ ٚريؼ  الديڂ٢ٕوى 

َ   . ا٥ذي رواه٫حپيب ا٥ٜـ ١ٕ ٩ـ ٚريؼ ٍپٓٯٶك  الديڂأن يروى  قهَ: دڈلهَِاٯلٴلي

  . ٵٯٶك يٱٸدهويروى ٜـ أيب ا٥درداء ٍ ، ٜـ ّذيٱڀ ٍٴٱظ الديڂن يروى ٺ٤
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  . ٪پهدي ا٥ٯپدة ٍٞ آتپٍع وا٥ يٱر٣قنٓ  تٲد٩قنَوآ

  . ا٥٪پهدؤٜ ا٥تٱريؼ ٍٞ آتپٍع  آتٺْريـو١پ٥ٿ 

  . ٩ـ يٯؾ أيڀ و٣قل ا٫٥حپيب ٙپهداً  آتٺْريـو٩ـ 

٘   تٲد٩قنَوآ   . ٯقن ي هذا ٤ثٕاً ٓ يتق

 اُعَطٔكاالِىَو اُلَصاالتَِّو اُدَيِضاإِل

ََڈلُلَٵَلَا٘لَى   . ٩بپذةٜٵـ روى ٜٶف  الديڂأْذ ا٥راوي  قهَ: دڀلََاٯلِضي

  . ٩پ ُبځ ٢ٸف أْذ رواَف ٍٯ٬ٷؿ ٜـ ٍٯض ٩بپذةَ: ؾٵِلَتَيٿلَُـاٯلَْ

  : ُمٹٸڀ أ٣سپم قوه ، ٜٵـ رواه الديڂأْذ َ: ؾٿلََُّحَتَيـاٯل

  . ِپدةوا٥ق ، وا٥قصٸڀ ، واإلٜلم ، وآٳپَبڀ ، وآٶپو٥ڀ ، واإلِپزة ، وا٥ٯرض ، ا٥سمع

َ   .ڀً ممـ روى ٜٶف ٩٪پ٢ٷ الديڂأن يسٵع ا٥راوي َ: عَِلَاٯلِضي

  . يسٵع ٩ٶف وا٥٪ٸُخ  ٜٔ ا٥٪ٸِخ  الديڂأن يٲرأ ا٥راوي َ: اٯلٹَلْرض

  . أن ىٸز ١ٕك ٍروايڀ ٩رويپَؽَ: ةَٚلڈلزََالَِ

  . ٥ٕويف ٜٶؽ ٢ٸف ٩رويپَؽ ٤تپٍپً  أن َٶپول أّداً َ: ڊلڈلَوٯلََڀلََاٝلَُ

يٳتٿ ٥ف ذ٥ؽ  وأ ،٩ـ ّديثف ٍخ٭ف  ١پئٿ ٙٸئپً  قٿ ا٥٪ٸخ إٟ ا٥٭پ٥ٿ وهأن يٳتَ: ڊلـڈلَ٘لّضََٽلََاٝلَُ

 . ّپض قوه

  .(1) ٩ـ روايتف وهذا ا٥ٳتپب ٘مٜف أ وأ الديڂإٜلم ا٥راوي ٥٭پ٥ٿ ٍٺن هذا َ: م٦ْلاَلَاْلَِ

  . أ٤ثر وأ ٘ٱر ٥٪خص ون َقيص ٍٳتبؽ أن َروى ٜٶد ٩قت أأَ: ڊلـڂلَيِصَقََاٯلَْ

٥ٲٸف و٥ٳـ ل يسٵع ٩ٶف  وأ ، ٙخص يروهيپ ٍخ٭ف ول يٴٲف رويپتا٥ق٣قف ٜٔ ٩َ: ةڈلدََقَٚلَاٯلَْ

 .وٓ ٥ف ٩ٶف إِپزة وٓ ٹحقهپ ،ذ٥ؽ آقِقد 

  . ٹسبتٷپ ٓـ ُٹِسَبځ إ٥ٸف٩ـ تحٲؼ ا٥ : وذط ٣بقلپ

                                                 
 . ٢ټن أِپزه ٍروايتف صپر إٜل٩ًپ ٩ٲروٹًپ ٍټِپزة (1)
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ََ: ڊلٙلََاَلَڈلَٙلََڈل٥لځلََٻلََٯلَْأَََڌُلَڂلََْٛلََـَْٳلََِؾَِٿلََُّحَاٯلتَيَغَُڂلََِصَ

ِ  غُ ٸَ ا٫٥   : ًَٓوَيأََ  ، وّدُٶپ ، ويٴٸٷپ ّدُٶل ، (1)و٣پل ٌ ، وأٜلهپ ٘ٵٯځ : عَم پ٥س  ٍِ  ڀُ ْيَ ا٧٥ 

 ،و٣پل ٥ٶپ وّٳك ٥ٶپ  ،و٣رأ ٜٴٸٶپ و٘ٵٯٶپ ٜٴٸف  ، أٹبٺين وأٹبٺٹپ : ويٴٸٷپ ، ويٴٸٷپ أْٖين وأْٖٹپ

٩ـ ا٥ٯبپرات ا٥دا٥ڀ وٹحقهپ  ،وٹپو٥ٶپ و٤تٿ ٥ٶپ  ،وٜرض ٜٴٸٶپ وٜرضٶپ ٜٴٸف  ،وذ٤ر ٥ٶپ وٙپ٢ٷٶپ 

 . ٜٔ ا٫َٓپل

ول يٱرق ٍٞ هذه ا٥ٕٱپظ  . آتٲد٩ٞوهذا صٶٸع  ، ة ٍٞ هذه ا٫٥ٸغاآسپو وإصؾ

 . آتٺْرون إٓ

ِ  غُ ٸَ ا٫٥   : ڂلڈلًَـڈلڃلَِٙلََ ْت : عَم ا٥س   مِ دَ ٯَ ٍِ  ڀُ ْيَ ا٧٥  ِٖ ْْ ُځ  وأ ، ٩ثؾ ُأ ُْ د  ٢ٷل  ، "ٍپ٥بٶپء ٥ٴٵجٷقل"ُّ

  . ث ٜٶفَدل ٜٔ اٹٲ٭پع ي ا٥سٶد ٍٞ ا٥راوي وٙٸخف ا٥ذي ّد  

ْـ )و ،(أن  )٫٤ٸغ  : ف٩ِ دَ َٜ وَ  عِ َم ٴس  ٥ِ  ڀُ ٵٴَ تَ حْ ٵُ ـا٥ْ  غُ ٸَ ا٫٥   : ٙلڈلٯلثڈلًَ   .(َذ٤َر)و ،(٣َپل)و ، (َٜ

َٴتپ وإٹم  ،أ٥ٱپًٛپ ٥ألداء ي الٲٸٲڀ  پ٥ٸست (ْـ َٜ )و (ن  أَ : )َفڂلَّْضَِڀلَْ٘لََ ِْ  منٕ : أ٥ٱپظ إداء يُأد

 . ٷپي ٘ٸپق اإل٘ٶپد ٤ٺ٥ٱپظ إداء وٹٸپٍڀ ٜٶ انر٤َ ذْ َُ 

َٜ َ: ڊلڀلََٹلََڀلَْٹلََاٯلَْ   . (ـْ أداء ا٥راوي صٸٰڀ ا٥تحٵؾ ٍٴٱظ )

  . (ْـ َٜ  ، ْـ َٜ )صٸغ ا٥تحٵؾ ٢ٸف ٍٞ ا٥رواة ٤ؾ  وأاإل٘ٶپد ا٥ذي َٳقن ٍٯض  قهَ: ـٹلََڀلَْٹلََاٝلَُ

  . (أن   ، أن  )صٸغ ا٥تحٵؾ ٢ٸف ٍٞ ا٥رواة ٤ؾ  وأاإل٘ٶپد ا٥ذي َٳقن ٍٯض  قهَ: اُٝلڅلڃليـ

 دَيِطامُل

  : ٜٔ أ٣قال قوه

ِزَي ٩ـ ٤ؾ ٩پ ا٫َؾ إٟ  -1   . ؤٜ هذا يدْؾ آر٢قع وآق٣قف وآٲ٭قع . إ٥ٸف ُٜ

  . آر٢قع آت٫ؾ -2

  . ـ آر٢قع وإن ل يت٫ؾ3

                                                 
 . م ا٥ٯرض ٜٔ ا٥سمعوهذا ٍٶپء ٜٔ ٣قل ٩ـ ٣د   (1)
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ر ف ٩ٯٶك ْآ د ٤ؾ ٤تپب ُجع ٢ٸف ٩رويپت ٤ؾ قوه : و٣د يرادٍ   ّٔ  . شأمحد٤ٵسٶد » .(1)ةصحپيبٜ 

  . ٩سٶداً  الديڂا٥ذي روى  قهَ: اُٝلِْضڀلِد

  . ٩سٶداً  الديڂ٩ـ ٹسٿ إ٥ٸف  قهَ: فڂلَْٯلََإََِِضڀلداٝل

َ   . الديڂرواة َ: ڀلَداٯلِضي

  . روايڀ ا٥سٶد وأ ، ا٥سٶد قهَ: ڈلدڀل٢ََْلَاْلَِ

 ُعٔطَكِيُناِل

  . آتٲد٩ٜٞٶد وهذا  . ٜٔ أي وِف ٤پن اٹٲ٭پٜف ، ٩پ ل يت٫ؾ إ٘ٶپُدهَ: ټَلٷلِعڀلَْاٝلَُ

  . آٯ٬ؾ وأ ، آٯٴؼ وأ ، آر٘ؾ ٜدا ، ٤ؾ اٹٲ٭پع ي ا٥سٶد : آتٺْريـوٜٶد 

  . پلپ٤ؿ٤ ، وا٥بٯض رٍم أٚٴؼ آٹٲ٭پع ٜٔ ٩پ ٢ٸف ٩بٷؿ

ْ وأٚٴٲف ا٥ْ  ٜٔ هذا ٍٵٯٶك آٲ٭قع  ق٢ٷ . ٩ـ دونؿ ويل ٜٔ ٩پ أضٸػ إٟ ا٥تپٍٯٞ أدِ َٖ

 . آتٺْريـٜٶد 

َََؾَِٵِلَتَيَٳلَُِٔلََُدَيَْاٝلزَِ ْٕ ل يذ٤ره ١ٕه ٩ـ ا٥رواة  راويپً پد ي اإل٘ٶ وأن يزيد را قهَ: دـڂلَْـڈلڃل٢ََِلَا

  .٩ـ ٚريؼ أْرى ٩تحدًة ٩ٯٷپ ٹٱس ا٥سٶد ي

َوََ وإٓ ٢ٵتك ٤پن  ، أن يٲع ا٥ت٧يح ٍپ٥سمع ي ٩قضع ا٥زيپدة ٩ـ ا٥روايڀ ا٥ٶپ٫٣ڀَ: ف٤َُلََُذْ

  . ٶًپ َرِحځ ا٥زيپدةٯَ ٶْ ٯَ ٩ُ 

ٍُرْس ٍـّدُٶ ، ٜـ ٜبد ا٥رمحـ ٍـ يزيد ، ّدُٶپ ٘ٱٸپن : ٣پل ٍـ آبپرك٤حديڂ ا  ل 

بٸد ٘ٵٯځ  : ٘ٵٯځ أٍپ ٩َْرُد يٲقل : ٘ٵٯځ واُٴڀ يٲقل : ٣پل ،٣پل ٘ٵٯځ أٍپ إدريس  ، الل ُٜ

  . ش َٓجتپلِضقا٦َلٞلَاٯلټلّضقرَوَُٓ٘لٵَلپلُّقاَإٯلڂلځلڈل » : يٲقل طر٘قل الل 

 وا٥ثپٹٸڀ )أٍپ إدريس(  ،٘ٱٸپن( إوٟ ) ، ا٥زيپدة ي هذا آثپل ي ٩قضٯٞ

ٍـ ٜـ ا الديڂٕن ٜددًا ٩ـ ا٥ثٲپت رووا  : ٍـ آبپركقهؿ ممـ دون اأ٩پ زيپدة )٘ٱٸپن( ٢

  . بپرو٩ٶٷؿ ٩ـ سح ٢ٸف ٍپإلْ ، ٜـ ٜبد ا٥رمحـ ٍـ يزيد آبپرك
                                                 

 . أمحد ٩سٶدا٥٭ٸپ٥ز ، وأٜٮؿ ٫٩ٶػ ٢ٸف  أٍق داودٶػ ٢ٸف ( وأول ٩ـ ص1)
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ٜبد  ٜـ الديڂٕن ٜددًا ٩ـ ا٥ثٲپت رووا  : ٍـ آبپركزيپدة )أٍپ إدريس( ٢قهؿ ٩ـ اوأ٩پ 

ٍُرْس ٩ـ واُٴڀ و٩ٶٷؿ ٩ـ ، ا٥رمحـ ٍـ يزيد ٢ٴؿ يذ٤روا أٍپ إدريس   . سح ٍسمع 

  . آتٲد٩ٞوهذا ٜٶد  . ٤ؾ ٩ٶٲ٭ع ٜٔ أي وِف ٤پن اٹٲ٭پٜفَ: اُٝلْر٢َلؾ

  . ط ٩پ رواه ا٥تپٍٯل ٜـ ا٥ٶبل : آتٺْريـوٜٶد 

َُٓسٸ ٿ٤ٲقل اٍـ    . ط٣پل ر٘قل الل  : ا

٢َََلُؾَرَْٳلَُ  ، ٜف ٩ٶفوُبځ ٜدم ٘م ، ط٩پ أْٖ ٍف ا٫٥حپيب ٜـ ا٥ر٘قل  قهَ: ڈلِبََّحَاٯلٵلي

  . ذا اخلٖ ٍٯٸٶفل ٙٷقده وأ

  . (1)ول يسٵع ٩ٶف ٙٸئپً ٥ٲٸف روايڀ ا٥راوي ٜٵـ َ: لَّـٻلَِـَخَـاٯلََُْؾَـ٢َلَرَْـٿلَُـاٯل

ْختَِٸپين وأيقب  ، ٤روايڀ إٜٵش وهٻٓء رأوا أٹس ٍـ  . ٜـ أٹس ، وٜبد الل ٍـ ٜقن ،ا٥س 

  . ول يسٵٯقا ٩ٶف ٩پ٥ؽ

 . شْٗ إّپديڂ ا٥بُ » ٫٩٭ٴح ٜٔ آرا٘ٸؾ آتٲد٩ٞوي٭ٴؼ ٍٯض 

 . آتٲد٩ٞوهذا ٜٶد  . وإن ا٫َؾ ٘ٶده ، وآٶٳر ، وا٥بپٚؾ ، آقضقع : قهَ: ؾٶَلَٹلَْٿلَُـاٯلَْ

٩پ ٘ٲط ٩ـ إ٘ٶپده  قه : آتٺْرونوَپٍٯٷؿ ٜٴٸف  ، ٤پٍـ آديٶل آتٲد٩ٞوٜٶد ٍٯض 

  . ٩بدئفوٓ يٳقن ا٥سٲط ٩ـ  ، راويپن

  . ط٣پل ا٥ٶبل ا٥تپٍٯٞ ٩ـ أَبپع  ٚبٲتٷؿ٩ـ ي ووا٥ثقري  ٩پ٥ؽ : ٤ٲقل

  . طٜـ ا٥ٶبل  ويلء ي روايڀ أْرى ٩ت٫لً  ، (2)آٲ٭قع الديڂٜٔ  الپ٤ؿوأٚٴٲف 

ذف ٩ـ ٩بتدأ إ٘ٶپده را قهَ: ؼپلَيٹلََٿلَُـاٯلَْ ُّ ٩ـ  قوه . إٟ آْر اإل٘ٶپد قو٥ ٢ٺ٤ثر َقا٥ٸپً  و٩پ 

  . آتٺْريـاص٭لّپت 

 ... ط ا٥ٶبلٜـ  يرةهر قو٣پل أٍ : ا٥بخپريقل ٤ٲ
                                                 

ّٝ ٜـ آر٘ؾ  آتٺْرون، وإٹم يٱر٣ف  آتٲد٩ٜٞٶد  و٥ٸس هق (1) ّٝ ل يٴَؼ  ٍٺنال ٩ـ راِويف  آر٘ؾ ال

 .ٍٺن آَُد٥ س ٘ٵع ٍٯض ّديڂ ٩ـ د٥س ٜٶف س٥  دَ ٜٶف ، وٜـ آُ  أر٘ؾ
 .  ٍپ٘تخدا٩ف ديڂال٢ٳٺن الپ٤ؿ يٯٖ ٜـ إٜلل  (2)
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 . ٩پ٥ؽ ش٩قٚٺ» ٤ثٕ ي قوه . ٜـ ١ٕه وأ ط ٩پ ٣پل ٢ٸف ا٥راوي ٍٴٰٶل ٜـ ا٥ٶبلَ: ڈلت٫لََاَلَّضََاٯلَْ

 الٖطٔعِيف

ٹِلڂْلػَاَْلِديڌل   .الديڂ ٣بقل٩ـ ذوط أ٤ثر  و٢ٲد ذًٚپ أ٩پ  قهَ: اٯلٶلي

  . آردود ويٲپل ٥ٴ٬ِّٯٸِػ أي٬پً 

  . وتص ٍٶقع ٩ـ أٹقاٜف أ٩ثٴتف ٤ّؾ وإٹم  ،ف ؾ ٍف ي٪ٵؾ ٤ؾ ٩ٯپٹٸو٥ٸس ٥ف ٩ثپل يٵث  

ٹِلڂْلػَاَْلِديڌلَُلَقَُْصَأَُ ُٓ  ، ٍٺ٣سپ٩ف واإلٹٲ٭پع ، ٍٺ٣سپ٩فا٥رواة ػ ضٯ : ڊلٙلََاَلَٙلَََاٯلٶلي  . ٍٺ٣سپ٩ف ؾ  ٯَ وا

  . ٱفٯْ ٶًپ َض ٸ  بَ إٓ ٩ُ  ا٬٥ٯٸػوٓ تؾ روايڀ 

ٹِلڂلْػيَاوَِاٯلرَي   . ٜدا٥تف وُبځ ا٥٭ٯـ ي ضب٭ف أ و٤ؾ را قه : اٯلٶلي

ٹِلڂلْػَاَْلِديڌلَډُلَا٘لَِرََٳلََ (1)هل درِپَف ٩ـ ّٸڂ ا٥ٲقة ي ا٬٥ٯػ :اٯلٶلي
. 

 : ذ٤رهپ ٩ـ أْٱٷپ إٟ أٙدهپ ضٯٱپً وإ٥ٸؽ 

 .(2)آر٘ؾ  -1

 .(3)ا٥ٰريٿ  -2

 . ا٥٪پذ -3

 . ا٬ٓ٭رب -4

 . ا٥قاهل -5

 . آٶٳر -6

 . ِداً  ا٬٥ٯٸػ -7

 .(4)آٯ٬ؾ  -8

                                                 
 .: ٩ٯر٢ڀ ٩پ يٯت٬د ٍف  و٢پئدهتپ (1)

 .إٓ ٩را٘ٸؾ ٩ـ ٓ يروي إٓ ٜـ ُٲڀ ٢ٷل صحٸحڀ ، و٩را٘ٸؾ ٩ـ يروي ٜـ ا٬٥ٯٱپء ٢ٷل ضٯٸٱڀ ِدًا  (2)

 .إٓ ٩پسح إئٵڀ آتٲد٩قن ٍٲبق٥ف  (3)

 . آتٲد٩ٍٞٵٯٶپه ٜٶد  (4)
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 . ٓ أصؾ ٥ف -9

 . آقضقع -11

 .(1) ا٥بپٚؾ -11

  : ٜٔ ٩ٯپنَ: رٽلََـڀلَْـاٝلَُ

 . آتٲد٩ٞ٩ذهٿ ١پ٥ٿ  قوه . ٍحديڂ ل ي٪پر٤ف ٢ٸف ١ٕه ضٯٸٱپً  وَٱرد ا٥راوي ُٲڀ ٤پن أ -1

  . (2)٩پ َٱرد ٍف ا٥٪ٸقخ -2

  . أوٟ ٩ٶف قوپ٥ٱڀ آٲبقل ٓـ ه -3

  . ا٬٥ٯٸػَٱرد  -4

  . َٱرد آٗوك -5

  . آتٺْرونٸف ا٥ذي ٜٴ قوه . ٥ٴٵٲبقل ا٬٥ٯٸػوپ٥ٱڀ  -6

إٜلل وأّٸپٹًپ ٣ٴٸٴڀ يريدون  ، وإٜلل ا٥روايڀ ٍف ، إٟ ا٘تٰراب ذ٥ؽ ا٥تٱرد إٙپرهتؿَ: درَُّٻلََاٯلتَي

 . آتٲد٩ٜٞٶد وهذا  . ا٥تٱرد ا٥ٶسبل٩ٯٶك ف ٍ يريدون و٣د : ٩تپٍٯپهتپ وٜدم آٜتداد ٍتٴؽ آتپٍٯپت

  . ڂ ل ي٪پر٤ف ٢ٸف أّدٍحٸ پلديڂإٹٱراد ا٥راوي ٍ : ٢ٯٶدهؿ آتٺْرونأ٩پ 

  . ٩پ َٱرد ٍف راويف ل يروه أّد ١ٕه قوهَ: ؼپلََٷلَْاٝلََُدَُرَْاٯلٻلََ

 : ُلُڀ أٹقاع قوهَ: لَّّضَِِْضَاٯلڀلَىَدَُرَْٻلََاٯلَْ

  . ٜـ ١ٕه ٩ـ ا٬٥ٯٱپء وإن ٤پن ٩رويپً  ، قل يروه أّد ٩ـ ا٥ثٲپت إٓ ه ، ٩پ َٱرد ٍف ُٲڀ -1 

  . ١ٕهؿ ٍٺن ل يروه ، ٩پ َٱرد ٍف أهؾ ٍٴد ٩ٯٞ -2

وإن ٤پن ٩رويًپ ٩ـ  ، ل يروه ٜـ ٢لن إٓ ٢لن : ٤ٲقلؿ ، اْتص ٍٰٕه و٩پ َٱرد ٍف را -3 

  . وِقه ٜـ ١ٕه

  . ا٥ٱرد ْل٢ًپ ٓـ ِٯٴٷم ٩ٗاد٢ٞ الديڂا٥ٰريٿ و الديڂا٥بٯض ٍٞ  َق ٢ر  َ: فڂلَّْضَِڀلَْ٘لََ
                                                 

ٶد  (1) ٲررٜ  ٔ ٩پَ  تپْريـوهذا ا٥تسٴسؾٜ  ٓ ٢ټن ، ٓا تٲد٩ٞوإ ٕاً  ٓا ٯ٬ؾ  ٤ث قضقع وا٥بپٚؾ وٓا ٶٳر وٓا ٞ ٓا  .٩پ يسقونٍ 

 .  وَٲدم أنؿ ٩ـ دون الٱپظ (2)
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  .(1)٥ٱرد آ٭ٴؼوا٥ٱرد ي٭ٴٲقٹف ٜٔ ا ، ٢ٷؿ ي٭ٴٲقن ا٥ٰريٿ ٜٔ ا٥ٱرد ا٥ٶسبل

و٣د ٜٴٵځ أن  ، ٍٺن ا٥٪پذ وآٶٳر ٩پ ٤پن ٜـ وپ٥ٱڀ ،و٢رق ا٥بٯض ٍٸٶف وٍٞ ا٥٪پذ وآٶٳر 

  . آتٺْريـهذه ٚريٲڀ 

  . واّد وٜٶف إٓ را ووي ا٥ذي ل يراا٥ر قوه ، جع واّدَ: ُقْٛلَداناٯلَْ

َاٝلََاوَِاٯلرَي ٥ٳذٍف ي ّديڂ  وأ ، طا٥راوي آتٷؿ ٍپ٥ٳذب ي ّديڂ ا٥ٶبل  قه : كو١َْْلَُي

  . ٥ٳثرة ا٥قهؿ واٙتد ضٯٱف ٥ٰٱٴتف أ وأ ،٥تٷٵتف ٍپ٥ٱسؼ  وأ ، ا٥ٶپس

  . ٜٔ ٩ـ ٤پن ٩تٷًم ٍپ٥ٳذب : آتٺْرونو٧٣ه 

٥ٳذٍف ي  وأ ، ط٩تٷؿ ٍپ٥ٳذب ي ّديڂ ا٥ٶبل  : ا٥ذي ي إ٘ٶپده قهَ: كو١َْْلَُاٝلَََاَْلِديڌل

  . ٥ٳثرة ا٥قهؿ وضٯٱف ٥ٰٱٴتف أ اٙتد وأ ،٥تٷٵتف ٍپ٥ٱسؼ  وأ ، ّديڂ ا٥ٶپس

  . آٶٳر وا٥بپٚؾ وآقضقع وا٥٪پذ الديڂآٗوك ٜٔ  تٲد٩قنآو٣د ي٭ٴؼ 

 ، َٺْٕاً  وَٲديًم أ ، ٩تٶف وأ الديڂي ٘ٶد ٩پ َٰٕت ٢ٸف ٍٯض ا٥ٕٱپظ  قهَ: اَٝلټْلپُلقب

  . ٍٴٱظ آْر وأ ، ٍٯ٬ٷپ ٍبٯض

م ويٻْر ي ا٘ؿ أّ : ٢ٱل ا٥سٶد ٤حديڂ ٩روي ٜـ )٤ٯٿ ٍـ  ، د ا٥رواة وا٘ؿ أٍٸفأن ُيَٲد 

ة ٍـ ٤ٯٿ( ة( ٢ٸجٯٴف )٩ُر    . ٩ُر 

  . ُيْبِدل ا٥راوي ٍآْر ٤حديڂ ٩روي ٜـ )٘پل( ٢ٸجٯٴف ٜـ )ٹپ٢ع( وأ

م ويٻْر ي ٍٯض ٩تـ  : وا٥ٲٴٿ ي آتـ   . الديڂأن ُيَٲد 

 . ٓ َٯٴؿ يٵٸٶف ٩پ َٶٱؼ ٙم٥فورِؾ ٫َدق ٫ٍد٣ڀ ٢ٺْٱپهپ ّتك  ... : ٤حديڂ أيب هريرة آر٢قع

  . ٩سٴؿأْرِف 

  . ا٥قهؿ ٢ٸف ٩ـ يٸك ا٥ٲ٭پن 

 ، ا٥بخپريو ، أمحدو ، ٩پ٥ؽهٳذا رواه  ، ّتك ٓ َٯٴؿ ٙم٥ف ٩پ َٶٱؼ يٵٸٶف : وا٫٥قاب

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، ٩سٴؿو
                                                 

 . ، وٓ ا٘تخدام ٜٵٝ لپ ا٥تل ٓ ٚپئؾ تتٷپ آتٺْريـوهذا ٩ـ َٳٴٱپت  (1)
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ـٍ  وأ   . ١ٕ ٩تٶف يٯؾ ٘ٶد ّديڂ ٓت

ِرْير٤م روى   : ط٣پل ر٘قل الل  : ٜـ أٹس ريض الل ٜٶف ٣پل ٶَپيِنّ ا٥بُ ٜـ ُپٍځ  ،ٍـ ّپزم  َِ

  . ا٩ٗ٥ذيو ، ٜبد ٍـ محٸدو ، ا٥٭ٸپ٥زأْرِف  . ش أ٭لڂلٿلڋلَاٯلٵلالة٬َلالَ٘لټلقٳلقاَٛلتكَ٘لرون إذا »

  . ٜـ أٍٸف ،ٜـ ٜبد الل ٍـ أيب ٣تپدة  ،وا٫٥قاب ٜـ يٸك ٍـ أيب ٤ثٕ 

 . ٶف ٜٔ وِف ٓ يٵٳـ ٢ٸف الٵع وٓ ا٥ِٗٸح٩ت وا٥ذي اْتٴػ ا٥رواة ي ٘ٶده أ قهَ: برَِٶلٷلََاٝلَُ

رِحځ إّدى ا٥روايتٞ ٍقِف ٩ـ وِقه ا٥ِٗٸح  وأ ، ٢ټن أ٩ٳـ الٵع ٢ل اض٭راب

  . ٢پلٳؿ ٥ٴراِحڀ وٓ يٳقن ٬٩٭رٍپً 

يريدون  ، الديڂ٢لن ٬٩٭رب  : ٤ٲقلؿ ، ٩٭ٴؼ ا٬٥ٯػ ٜـ آتٲد٩ٍٞٯض  يٯٖ ٍفو٣د 

  . الديڂأٹف ضٯٸػ 

  . ي أّپديڂ ا٥ثٲپت ٹپدر قوه : أ٤ثر ٩پ يٲع ي ّديڂ ا٬٥ٯٱپءآض٭راب 

 . ش ٣َلڂليَّضْتڀللَُهْقٌدَوأٜلقاهتڈل » : ٤حديڂ : ٩ثپل آض٭راب ي ا٥سٶد

ُتٴَِػ ٢ٸف ٜٔ أ٤ثر ٩ـ ٠ٜة أوِف ْْ لً  ، ُأ َ٘  ، و٩ٶٷؿ ٩ـ رواه ٩قصقًٓ  ، ٢ٵٶٷؿ ٩ـ رواه ٩ر

 ٩سٶدو٩ٶٷؿ ٩ـ ِٯٴف ٩ـ  ، ٘ٯد ٩سٶدٴف ٩ـ و٩ٶٷؿ ٩ـ ِٯ ، أيب ٍٳر ٩سٶدو٩ٶٷؿ ٩ـ ِٯٴف ٩ـ 

  .(1)و١ٕ ذ٥ؽ ، اٍـ ٜبپس ٩سٶدو٩ٶٷؿ ٩ـ ِٯٴف ٩ـ  ، ٜپئ٪ڀ

ْٯبِليؽ ٜـ أيب محزة ٜـ ذ : ٤حديڂ : ٩ثپل ٬٩٭رب آتـ ٜـ ٢پٚٵڀ ٍٶځ ٣ٸس ريض  ا٥٪ 

  . ٍـ ٩پِفرواه ا شاٯلزٮلڈلةََىٯلڂلسَٔلَاٝلڈللَٛلؼ٢َلق » : الل ٜٶٷپ ٩ر٢قٜپً 

  . ا٩ٗ٥ذيرواه  ش ڈل٢ًَِلَقىَاٯلزٮلڈلةټلَّإنَٔلَاٝلڈللََْلَ » : ٍٴٱظ وٍٶٱس ا٥سٶد روي

  . ٢ٷذا اض٭راب ٓ يتٵؾ ا٥تٺويؾ

  . ٍدون ٍٸپن ٩تٶف ٩پ ٥ٸس ٩ٶف و٩پ زيد ي ٘ٶده أَ: اُٝلْدَرج

                                                 
ُه آتٲد٩قن ٬٩٭رًٍپ ، يٯٴف  (1) ٌٕ ممپ َيُٯد   ٥٭رق ، ٢تٶبف لذا و٤ـ ّذرًا .٩ـ ٣َبِٸِؾ َٯدد ا آتٺْرونو٤ث
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يپ ر٘قل الل أي ا٥ذٹٿ  : ٣ٴځ : ٣پل ريض الل ٜٶفّديڂ اٍـ ٩سٯقد  : ٘ٶپد٩ثپل ٩درج اإل

َوهَأنَجتٹلؾَ» : ٣پل ؟ أٜٮؿ َأنَ » : ٣پلَ؟ ُؿ أي : ٣ٴځ ، شَٜلپلټلؽ قهللَڃلدًا أنَ٘لټلتؾَوٯلدكَٓلڈل٬لڊل

  . شَأنَ٘لزانَٛلپلڂلپلڊلَٚلڈلركَ» : ٣پل ؟ ُؿ أي : ٣ٴځ ، شَيٷلٹلؿَٳلٹلؽ

ِٲٸؼٜـ  : ورواه ٘ٱٸپن ٜـ إٜٵش و٩ٶ٫قر ٍـ آٯتٵر وواصؾ إ٘دي ٍـ  وٜـ ٜٵر ، َٙ

  . يا٩ٗ٥ذرواه  . الديڂو٘پق  ... ٜـ اٍـ ٩سٯقد ،ذّبٸؾ 

 آْتلف ٞول يب ، ٢ٴم رواه ا٥ثقري ٜٶٷؿ أدرج ٘ٶد واصؾ ي ٘ٶد إٜٵش و٩ٶ٫قر

 . ي روايپهتؿ

ِٲٸؼٜـ  ،وروايڀ واصؾ إ٘دي    . و٥ٸس ٢ٸٷپ ٜٵر ، ٜـ اٍـ ٩سٯقد ، َٙ

َاٯلقضقء» : ط٣پل ر٘قل الل  : ٤حديڂ أيب هريرة أٹف ٣پل : ٩ثپل ٩درج آتـ َ، أ٢لّضٺلقا

 . أْرِف اخل٭ٸٿ . ش اٯلڀلڈلروويؾَٯلأل٦لټلڈلبَٳلـَ

َاٯلقضقءَ» : ٢ٲق٥ف ٍـ أيب وا ، ا٥٭ٸپ٥ز : ْرِف٤ذا أ . ُأدرج ٢ٸف ، ٩ـ ٣قل أيب هريرة شَأ٢لّضٺلقا

 . ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، ٍـ الٯدوا ، أمحدو ، ٙٸبڀ

  . وي آْره ،وي و٘٭ف  ، الديڂويٳقن اإلدراج ي أول 

َ   . ٝواخلٴٸ ، صپ٥ح ِزرةم ي٭ٴٲف ٤ آتٲد٩ٜٞٶد ١پ٥ٿ  . آٶٳر قهَ: ڈلذاٯلٴلي

  . ٜٔ َٱرد ا٥ثٲڀ ٩٭ٴٲپً  الپ٤ؿوي٭ٴٲف 

  .(1)خيپ٥ػ ٢ٸف إرِح أن يروي ا٥ثٲڀ ّديثپً  : آتٺْريـٜٶد و

  . ا٬٥ٯٸػٜٔ َٱرد  : آتٺْريـوي٭ٴٲف ٍٯض 

َم ٓزيد ضبطَ: ْرَٚلحإََ  ١ٕ ذ٥ؽ ٩ـ وأ ، خل٫قصٸڀ ٩لز٩ڀ وأ ، ٤ثرة ٜدد وأ ، ٩ـ ٣ُد 

  . وِقه ا٥ِٗٸحپت

ٵر ، ٩پ رواه محپد ٍـ زيد : ٩ثپل ا٥٪پذ ي ا٥سٶد َٜ  أن رِلً  : ٜـ ٜق٘جڀ ،ٍـ ديٶپر  وٜـ 

  . أٜتٲف قول يدع وارًُپ إٓ ٩قٟ ه طَقي ٜٔ ٜٷد ر٘قل الل 
                                                 

 واٜتٵدوا ٢ٸف َٯريػ ا٥٪پ٢ٯل . (1)
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ٸَْٸٶَڀ وْپ٥ٱف اٍـ  َرْيڃ و١ٕهؿ ٢رووهُٜ ُِ جَ  ، ٍـ ديٶپر وٜـ ٜٵر : واٍـ  َ٘ ْق َٜ ٜـ اٍـ  ، ڀٜـ 

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفا : أْرِف . ٍف پسٜب

ـَ  ٢زادوا   . ٜبپس ي ا٥سٶد اٍ

 شي ا٥ت٪ٷد» ط٩پ رواه زائدة ٍـ ٣دا٩ڀ ي ّديڂ صٱڀ صلة ا٥ٶبل  : ٩ثپل ا٥٪ذوذ ي آتـ

ََر٬َلَعَُأْصُّضٹَلُفَ » : و٢ٸف ٮُلځَلڈلََيْد٦لََُ،ُٙلؿي ڈل ق٬َلَرَأْيُتُفَُُيَرى   . ش ِِبَ

 ، وزهٕ ٍـ ٩ٯپويڀ ، و٘ٱٸپن ا٥ثقري ، وٙٯبڀ ، ع ٩ٶٷؿ ٜبد ا٥قاّد ٍـ زيپدج : ٢ٲد ْپ٥ٱف

َٸْٸٶَڀ و٘ٱٸپن ٍـ  ُٜ،  َ٘ ُ٘ َل و ؾٍـ  ٠ٍِْ و ، ٴٸؿم ٍـ  َُٓٱ٬   ، و٣ٸس ٍـ ا٥رٍٸع ، وٜبد الل ٍـ إدريس ، ا

  . ٷپ(جٸٯٷؿ رووه ول يذ٤روا )ير٤ ، وْپ٥د ٍـ ٜبد الل ا٥قا٘٭ل ، ا٥قضپح ٍـ يزيد ٍق ٜقاٹڀوأ

  . ا٬٥ٯٸػوآٶٳر وپ٥ٱڀ  ، أن ا٥٪پذ وپ٥ٱڀ ا٥ثٲڀ : آتٺْريـا٥ٱرق ٍٞ ا٥٪پذ وآٶٳر ٜٶد 
َ

َ

  . ورِح ٜٶد ا٥تٯپرض ، ٩پ يٲپٍؾ ا٥٪پذَ: ظقَْٻلَُْحَاٝلََ

  . (1)ٜٔ ا٥ٯٳس ، آثپٓن آذ٤قران ي ٹقع ا٥٪پذ قه : ٩ثپ٥ف

ُٜ َر٢ََع ُأْصبُ  » : ويٳقن ٩ثپ٥ف ي آحٱقظ ٩تٶپً    . ش ِبَپ قَٯُف َيْد

  . طا٥ٳذب آٶسقب إٟ ر٘قل الل  قهَ: (2)عقَُْضَقَْاٝلََ

  . و٥ٸس ٹقًٜپ ٩ـ أٹقاع إّپديڂ ا٬٥ٯٸٱڀ وٍٯض ا٥ٯٴمء يٯتٖه ٣سًم ٩ستٲلً 

ـ القزي ي . إن الل ْٴؼ ا٥ٱرس ٢ٺِراهپ ٢ٯر٣ځ ٢خٴؼ ٹٱسف ٩ٶٷپ : ٤حديڂ قضقٜپت» أْرِف ٍا  . شٓا

  . هٵد ٍـ ٙجپع ا٥ثٴجل الٷٵل : وضٯف ا٥ٳذاب

 ، ٜل ٘مع ٩پ ل يسٵع٩ـ يد   وأ ، طيرس٣ف ُؿ يٶسبف ٥ٴٶبل  وأ ، ٩ـ ي٫ٶع ّديثپً َ: ابذيَٽلََاٯلَْ
  . ٥ٲپء ٩ـ ل يٴٲف وأ

  . ٩ـ ١ٴٿ ٜٔ ا٥ٮـ أٹف يتٯٵد ا٥ٳذب ي أْبپرهَ: بذَِٽلََڈلٯلَْٗلََِؿَُځلََتَياٝلَُ

َ   . ١ٕ٥ٿ ا٥ٶپس ي ّديثف صحٸحّديڂ  ٘مع -ي ا٥ٰپ٥ٿ  -ل ِٜ د  يَ  ٩ـ قهَ: قڈلرَِاٯلِضي

                                                 
َٸْٸٶَڀ واٍـ ِريڃ و١ٕهؿ ٜـ ٜٵرو ، هق يٳقن ٩ثپ٥ف ي آحٱقظ ٘ٶداً  : ( يٯٶل1) ُٜ  ... ٍـ ديٶپر روايڀ اٍـ 

 .: آُٴَزق ، وا٫ٓٶقع ، وآٳذوب ويٲپل ٥ف (2)
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  . "إ٘ٶپده  "دٜپء ٘مٜف اوإٹم ٤ذب ي  ، الديڂي إيراد ٩تـ  - َٺصٸلً  -ل يٳذب  ق٢ٷ

 .آتٲد٩ٞوهذا ٜٶد  . ٙديد ا٥ٶٳپرة وأ ، آٳذوب وأ ، ٩پ ٜٮؿ ٢ٸف وهؿ راويف قهَ: ؾڈل٤لَِّضََاٯلَْ

  . آتٺْريـول أ٣ػ ٥ف ٜٔ َٯريػ واضح ٜٶد 

و٥ٳـ ٤م ٣د٩ٶپ ٓ ٍد ٩ـ ضبط  ، ٥ٱًپ ٥ٴثپٍځيٯرف ٍٺٹف آٳذوب ٩ع ٤قٹف ُوپ ـ أنويٵٳ

 . وا٥بٶپء ٜٴٸٷپ آتٲد٫٩ٞ٩٭ٴحپت 

َ  . آتٲد٩ٜٞٶد وهذا  . ٩پ ٓ ي٫ح أصٴف إٟ ٩ـ ٹسٿ إ٥ٸفَ: فٯلََََؾَْصََأَََٓ

  . ٥ٳـ ٓ ي٫ح ٥ف ٘ٶديٳقن ٢ٲد 

 : ٣پل طأن ا٥ٶبل  : ِپٍر ٜـ ،ٜـ هٵد ٍـ آٶٳدر  ،٤حديڂ روي ٜـ ٘ٱٸپن 

  . شاإلرٙپد» أْرِف اخلٴٸٝ ي . ش اٯلّضڀلڈلتَٳلـَاٝلٽلرٳلڈلت د٬لـ »

 ، إٹم يروى ٜـ اٍـ ٜ٭پء اخلرا٘پين ، وهذا ٓ أصؾ ٥ف ٩ـ ّديڂ ٘ٱٸپن و١ٕه : و٣پل

  . هـا . واٍـ ٜ٭پء ٩ٗوك ، ٩ر٘لً  طٜـ ا٥ٶبل  ، أٍٸف ٜـ

  . ّسبل ٩ـ ٘ٻاٌ ٜٴٵف ٍحپٌ : ٤حديڂ . ٥فأي ٓ ٘ٶد  : ٓ أصؾ ٥ف ، آتٺْريـوٜٶد 

ػ   . ٩ٯٶك و٩تٶف إٟ ١ٕ ّٲٸٲتٷپ ٥ٱٮًپ أ وأ هٍٯض ا٥ٕٱپظ ي ٘ٶد تٕ  ٩َٰپ َ: اُٝلٵَلحي

امَ: ڈلدڀل٢ََْلَالََُِػَڂلَْحَِٵْلَ٘لََ ؿ ٤پ٥َٯق  ِِ َٱځ إُٟص  ، ٍـ ٩َُرا ام ٍـ ٩ُزاّؿ( : ح  )ا٥َٯق 
(1) .  

َتجَ  » : ٤حديڂَ: ـتَْاٝلَََُػَڂلَْحَِٵْلَ٘لََ ّْ َٱځ إُٟص  . ش َر ي آسجدا َتَجَؿ ي آسجد : ح  ّْ   . ا

 ،رداءة اخلط  وأ ، ٩تـ ٍسبٿ ٘قء ا٥ب٧ وَقهؿ ي ٣راءة ٥ٱٮڀ ي ٘ٶد أَ: َٗلٱَلََُػَڂلَْحَِٵْلَ٘لََ

  . ٜدم َ٪ٳٸٴف وأ

َٱُف أٍ شڈلًَٳلـ٣َلقالٳلـَصڈلمَرٳلٶلڈلنَوأ٘لّضٹلف٢َِلتَّ» : ٤حديڂ ٳلـَصڈلمَ» : ْقٌ ٢ٲپلٍٳر ا٫٥   قَصح 

 . ش ٳلـ٣َلقالَف٣َلڂلئڈلًَرٳلٶلڈلنَوأ٘لّضٹل

ََُػَڂلَْحَِٵْلَ٘لََ ٶد أ ؿٌ ه  قَ ََ  قهَ: عٿلَْاٯلِضي مع ٥ٱٮڀ ي٘  ٯد ا٥سپ٩ع  وي٘  سبٿٍ   ٍ  . ٘ٵٯف ضٯػ ي وأ ،٩ـت

  . صحػ إٟ )واصؾ إّدب( ٤ٯپصؿ إّقل
                                                 

 . ٫٢پرت )٩زاّؿ(ف ا٥راء إٟ زاي وّر،  ٢ت٫حػ ّرف الٸؿ ي )٩راِؿ( إٟ ّپء (1)
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َ ا٥ٴٱظ ٜٔ ١ٕ ّٲٸٲتف قهَ: كڀلََٹلَْاٝلَََُػَڂلَْحَِٵْلَ٘لََ   . أن ُيَٱرس 

ٶََزهٹحـ ٣قم ٥ٶپ ذ : ٤ٲقل أيب ٩ق٘ك ا٥َٯٶَزي َٜ ٔ  إ٥ٸٶپ ر٘قل الل  ، ف ٹحـ ٩ـ    . طَص

ٔ   طأن ا٥ٶبل » يريد ٍذ٥ؽ ّديڂ ٶََزة ص َٜ ٶ٫َُْٿ ٍٞ يدي ا٫ٓٝ (1)شإٟ  َُ ُڀ  ٍَ  ، وهل الْر

  . ٢تقهؿ أٹف صٔ إٟ ٣بٸٴتٷؿ

ف ف صقر اخل ٢ٸف ٤ٴٵڀي ّروف  -ٍٰٕ ٫٣د  وٜٵدًا أ -٩پ و٣ع ا٥تٰٸٕ  قهَ: اٝلَُحري  . طممپ تتٴػٍ 

 ُّ   . )و٤ٸع ٍـ ٜبپس( : س( تر٢ځ إٟدُ ٩ثؾ )و٤ٸع ٍـ 

  . قوأ٤ثر ٩پ يراد ٍف وپ٥ٱڀ ٣قاٜد ا٥ٶح ، الديڂاخل٭ٺ ي ٣راءة  قهَ: اَْلِديڌلَِٔلََُـَْحَاٯلپلَي

  . ٤ٺن ير٢ع ٩ٶ٫قٍپً 

َـٹلََـٿلَُـاٯلََْاَْلِديڌل ٚ ٴَِع ٢ٸف ٜٔ ٩پٹع ٩ـ ٣بق٥ف قه : (2)ؾُّ   .٩تف٩ع أن ا٥ٮپهر ٘ل ، ا٥ذي ُا

  . ٩ع أن ا٥ٮپهر ا٥سل٩ڀ ٩ٶف الديڂ٘بٿ ْٱل يٲدح ي أصؾ  : ڊلپلَيٹلَِاٯلَْ

  . اْتلف ٍٞ ا٥رواة وأ ، وٍ وهؿ ٩ـ را وأ ، اٹٲ٭پع ي ٘ٶد : ُلُڀ : ؾپلََٹلَِاٯلََْقُلَُصَأَُ

 ، ا٥ق٣ػ وا٥ر٢ع وأ ، وَٯپرض ا٥قصؾ واإلر٘پل ، وا٥تٱرد ، آٹٲ٭پعَ: ؾپلََٹلَِاٯلََْڈلُسَڀلََْٚلَأَََ

  . وآض٭راب ، واةووهؿ ا٥ر ، وا٥تد٥ٸس

 . ٘قء ّٱظ و١ٱٴڀ أ ؤٜ ٤ؾ أٹقاع ا٬٥ٯػ ٩ـ ِرح أ ٜللاإل آتٲد٩ٞو٣د ي٭ٴؼ ٍٯض 
 ا٩ٗ٥ذي كو٣د ٘ٵ ، ٍف وإن ٤پن ١ٕ ٣پدح ي صحڀ آتـ الديڂو٣د ي٭ٴٲقنپ ٜٔ ٤ؾ ٩پ يٯؾ 

  . ا٥ٶسخ ٜٴڀ
  . و٩ٸدان ا٥ٯٴؾ أّپديڂ ا٥ثٲپت

  . تـوي آ ، وَٲع ا٥ٯٴڀ ي اإل٘ٶپد

 . ٩ر٘لً آْر  وٍټ٘ٶپد ، ٩ت٫لً  ٍټ٘ٶپد الديڂأن يروى  قوهَ: ڈلل٢َلَرَْعَالَِؾَٳلََْصَاٯلقَََُضَڈلرَُٹلََ٘لََ

                                                 
 .يٯٔ  أْرِف اٍـ أيب ٙٸبڀ ، وأمحد ، وأٍق (1)

ْ٭ٺ ٥ٰڀ : ٕن ا٘ؿ آٯٴؾ ا٘ؿ ٩ٱٯقل ٩ـ  وهق )آٯٴؾ( پلديڂوآ٪ٷقر ي ٤تٿ ا٫ٓ٭ٴح َسٵٸتف ٍ (2)

ٯٴقل( وهق ـ يسٵٸف )ٓا ٵٯٶك ألپه ، و٩ٶٷؿ ٩ ٍپ )ٜٴٴف(ٍ  ـ ا٥ر ٱٯقل ٩ ؿ ٓا ن ٘ا ٔ وزن ٩ٱٯقل .ضٯٸػ ٥ٰڀ :ٕ  ٓ يٳقنٜ   ٜل 
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  . ٩ق٣ق٢پً آْر  وٍټ٘ٶپد ، ٩ر٢قٜپً  ٍټ٘ٶپد الديڂأن يروى  قوهَ: ػ٭لَْعَاٯلقََعَٳل٬ََلَْاٯلرَيَُضَڈلرَُٹلََ٘لََ

  اُداآلَحَو ُسأتَوَتامُل
َ

َ

َ

َ

َ

  . ويدْؾ ٢ٸف أّپد ، آتٲد٩ٜٞٶد  رآستٱٸض آ٪ٷق قهَ: رـا٘لَِقََـتََـاٝلَُ

رـيوٜٶد  تْٺ ـ جع ُتٸؾ ا٥ٯپدةُ  قه : ٓا ٔ ا٥ٳذب ٩پ رواه جعٜ  ٻهؿٜ  ٟ هسقس ، َقٚا ٶدوه إ  . و٘أ

ٜٔ ٚريٲڀ  آتٺْرونوإٹم وضٯف  ، آتٲد٩ٞ الديڂ ٯرف ٕهؾِ يُ  ٥ٸسوهذا َٯريػ ّپدث 

  . آتٳٴٵڀ وإصق٥ٸٞ و٩ـ ٹحك ٹحقهؿ

  : إٟ ٣سٵٞ - آتٺْريـٜٶد  –آتقاَر  ويٶٲسؿ

1-  ُٓ   . و٩ٯٶپه ٩پ َقاَر ٥ٱٮف قوه : ّل ٮِ ٱْ ر ا٥ٴ  اَِ قَ تَ ا

َٳُلتٹلٿلَى » : ٤َحِديڂ َٮَلَذَب٦َل٧لي ـْ أَٳَلټْلٹلدُهَٳلـَاٯلڀليڈلرَ، داًَٳَل   . ش٬لپلڂلتّضقي

2-  ُٓ َٓ ر ـاَِ قَ تَ ا   . ع٩ٯٶك ٩٪ٗك و٣ع ي أّپديڂ ٤ثٕة وتٴٱڀ ا٥ق٣پئ قوه : ّي قِ ٶَ ٯْ ا

ي  ش يديفَٔلَاٯلد٦لڈلءَع٬َُلَْرََ » ٢ٸف ، ٩پئڀ ّديڂ قٹح ط٢ٲد ورد ٜٶف  ، ر٢ع ا٥ٸديـ ي ا٥دٜپء٤

َقاَر  -ا٥ر٢ع ٜٶد ا٥دٜپء  قوه -وا٥ٲدر آ٪ٗك ٢ٸٷپ  ، ٢ٳؾ ٬٣ٸڀ ٩ٶٷپ ل َتقاَر ، ٬٣پيپ وتٴٱڀ

  . ٍپٜتبپر آجٵقع

َ ْٔ   . ٜٔ ٚريٲتٷؿ٤ؾ ٩پ ٥ٸس ٍٵتقاَر  قه - آتٺْريـي ٜرف  -َ: ڈلدَٛلَا

  . وا٥ٰريٿ ، وا٥ٯزيز ، آ٪ٷقر : ويٶٲسؿ إٟ

 ُبِيِسَػاِلَو ُصِيِصَعاِلَو ُزِوَُِػامَل

  . ٩ـ ا٥سٶد ٤پن ٩پ اٹٱرد ٍروايتف واّد ي أي ٩قضع قهَ: ډليَْرَِٺلََاٯلَْ

  . ٩پ يٳقن صحٸحپً  وٹپدراً  ، و٣د يٳقن ّسٶپً  ، و١پ٥ٿ ا٥ٰريٿ ضٯٸػ

  . أ٤ثر ٩ـ ٚبٲپت ا٥سٶد وٜـ اُٶٞ ي ٚبٲڀ أ ٩پ ٓ يٲؾ رواَفَ: زيَْزَِٹلََاٯلَْ

  . ا٬٥ٯػ وا٥ٯزيز ٓ يٲتيض ا٫٥حڀ أ و . آتٲد٩ٜٞٴٵف ي اص٭لح أوٓ 
ُٓٶِْذر ، وواصؾ ، ٤َُريٿأيب  "٤حديڂ  ُٶپ اٍـ ٬َ٢ُٸْؾ : ٣پ٥قا " وٜٝ ٍـ ا  ٩پ٥ؽٜـ َأيب  ، ّد 

َجِٯل ْٙ ِٯّل  وٜـ ، ٜـ َأيب ُهَرْيَرة ، ٜـ َأيب ّپزم ، إَ ٍْ َراش ِر ِّ َذْيَٱڀ ، ٍـ  ُّ قُل  : ٣َپَٓ  ، ٜـ  ُ٘ ٣َپَل َر
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َ٭َلّْضپَلڀلڈَل » : طاللِ  َٮَلڈلَن ـْ َٳَل ٿُلٹَلڊِل َاْلُ ـِ َاهلل٦ََل ّْضڋِلََ، َأَضؾي َاٯلِضي ََيْقُم َٯلپِْلڂلَځُلقِد َٯلپِلڀليٵَلڈلَرىََيْقُمََ، ٬َلٽَلڈلَن َوٮَلڈلَن

َاهللَٗلڀِلڈَلَ، إََٛلد ٿُلٹلَََ، ٬َلَجڈلَء َاْلُ َاهللَٯلڂَِلْقِم ٿُلٹَلڊلَََ، ڊل٬ََِلځَلَداڃَلڈل َاْلُ ّضڋَْلََ، ٬َلَجٹَلَؾ َُهْؿََ، وإََٛلَدََ، َواٯلِضي َوٮَلَذٯلَِؽ

َاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊلَِ ََيْقَم َٯَلڀلڈَل ڃْلڂلڈَلَ، َ٘لَّضٌع َاٯلدُّ ََأْهِؾ ـْ َٳِل َأِٜلُروَن ـُ َاٯلْټِلڂَلڈلٳَلڊلََِ، ڃَلْح ََيْقَم ٯُلقَن َ٭َلّضَْؾََ، َوإَوي ْؿ ََُلُ َاْٝلَټْلِِضُّ

اَلئِِؼَ  . ا٥ٶسپئلو ، ٍـ ٩پِفوا ، ٩سٴؿأْرِف  . ش اْلَ

ٞ آحدُٞ ٥تٯدد أ٘پٹٸده قهَ: قرځلَُٴْلَاٝلََ  . آتٲد٩ٜٞٶد وهذا  . وٙپع ٍٸٶٷؿ ٍپ٫٥حڀ ، آٯروفٍ 

وهذا يسٵك  ، أ٤ثر ٩پ ل يبٴغ ّد ا٥تقاَر و٩پ رواه ُلُڀ ٢ٺ٤ثر ي ٚبٲڀ أ : آتٺْريـوٜٶد 

  . پٓ٪ٷقر آص٭لّلٍ

  . آتٺْريـومهپ واّد ٜٶد هدُل  . وذ٥ؽ ٓٹت٪پره ،وي٭ٴؼ ٜٴٸف ٍٯ٬ٷؿ آستٱٸض 

ََإنَي » : ٣پل طأن ر٘قل الل  : و٤حديڂ اٍـ ٜٵر ـَ اهللَ٘لٹلڈل٩لَََٓيټْلّضُِضَاٯلٹِلپلَؿَاڃْلتِزا٦لڈًلَْيڀلَتِز٦ُلُفَٳل

ََيټلّضُِضَاٯلٹِلپْلَؿَٗلټَلّضِْضَاٯلٹُلپَلِلِءَ ـْ
ڈل٬ًَٓلُِضََ،اٯلٹلّضڈلِدَوٯَلٽلِ َذَاٯلڀلڈلُسَُرَؤ٢لڈلَءَُٚلځلي َ ئِپُلقا٬َلڄل٬ْلَتْقاَٛلتكَإذاََلَُْيّضِْؼ٦َلڈلٝلڈًِلَاَّتي

َ ٦َِلپْلٍؿ٬َلٶلپلُّقاَوأضپلُّقا  ، ٍـ ٩پِفوا ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، ا٥دار٩لو ، أمحدو ، ٍـ أيب ٙٸبڀا : أْرِف . شٗلٺَِلْٟلِ

  . ا٩ٗ٥ذيو

  . ي جٸع ٚبٲپت ا٥سٶد ُلُڀ ٢ٺ٤ثر و٢رواه ٜـ اٍـ ٜٵر 

  . ٥ٶپسا٥ذي ي٪تٷر ٜٶد ٢ئڀ ٩ـ ا قوهَ: لَّٛلَِاَلَٷلََِآْصَْٟل٫َلَََرَُقَْځلَُٴْلَاٝلََ

 ، ٍٞ ا٥ٱٲٷپء وأ ، وا٥ٯٴمء وا٥ٯقام الديڂٍٞ أهؾ  وأ ، ْپصڀ الديڂ٤پٓ٪ٷقر ٍٞ أهؾ 

  . ٍٞ ا٥ٯپ٩ڀ وأ ، ٍٞ إدٍپء وأ ،ٍٞ ا٥ٶحپة وأ ، ٍٞ إصق٥ٸٞ وأ

 ٓئضِدُكاِل احَلٔديح

ََ ْٕ پرك وَٯپٟ ممپ ٥ٸس ي إٟ الل َب طهل ا٣ٕقال ا٥تل يٶسبٷپ ا٥ٶبل َ: ڊلـڂلَيټُلْد٢ِلَاٯلََْڌُلَيَْڈلدََِٛلَا

  . ڀـوا٥رٍپٹٸ ، ڀـوَسٵك ٤ذ٥ؽ ٍپّٕپديڂ اإللٸ . ا٥ٲرآن

ََوَأڃَلڈلََٗلـُيڅْلِذيڀلِلَاَ: ٭لڈلَلَاهللَ٘لٹلڈل٩ل » : ٣پل طأيب هريرة ٜـ ا٥ٶبل  : ٤حديڂ ْهَر َاٯلدي ََيُِضډلُّ آَدَم

َ ڂْلَؾََواٯلڀليځَلڈلَر َُأ٭َلپلىډُلَاٯلپلي َٗلڂَِلِديَإٳَْلُر ْهُر  ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، أمحدو ، ٵٸديوال ، زاقٜبد ا٥رأْرِف  . شاٯلدي

  . ا٥ٶسپئلو ، أٍق داودو
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  . آتٲد٩ٞا٥ٲدد وٓ اإللل وٓ ا٥رٍپين ٜٶد  الديڂأٜرف ٫٩٭ٴح  وٓ

 ُعِوُطِكامَلَو ُفِوُقِوامَلَو ُعِوُفِسامَل

 . ط٩پ أضٸػ ٥ٴٶبل َ: عق٬َْلَُرَْاٝلََ

  . ٩ٶٲ٭ٯپً  وت٫لً ٤پن أ٩ ،دوٹف ممـ  و٩ـ صحپيب أ ،١ٕه  و٣قًٓ ٤پن أ

  . دون ١ٕه طو٧٣ه ا٥بٯض ٜٔ روايڀ ا٫٥حپيب ٜـ ا٥ٶبل 

  . و٩ٶٷؿ ٩ـ يسٵل آسٶد ٩ر٢قٜپً 

  : ٩ثپل آر٢قع ٣قًٓ  

ََضڂْلٻَلفَُ » ط : ٣ق٥ف  ٬ََلپْلڂلُٽْلِرْم َأِٜلِر ََواٯْلڂَلْقِم َٗلڈِلهلل ـُ َُيڅْلٳِل َٮلڈلَن ـْ  ، أمحدو ، ا٥٭ٸپ٥زأْرِف:  شٳَل

 .  ا٩ٗ٥ذيو ، ٍق يٯٔوأ ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو

قُل  : و٩ثپل ا٥ٱٯؾ ُ٘ َرَج َر َتْٲَبَؾ ا٥ِْٲبَْٴڀَ  طالل َْ ْ٘ َٞ ا
ِّ َل ِرَداَءُه  ق  َّ َتْسَٲك َو ْ٘ ٔ  ٢َپ َٟ ا٫َُْٓ  . إِ

  . ا٥ٶسپئلو ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، أمحدو ، ٵٸديوال ، ٩پ٥ؽأْرِف 

َاهلل » : ٥ٴجپريڀ ط٣ق٥ف  : و٩ثپل ا٥تٲرير ـَ ََ: ٬َلټَلڈلٯلڋَْلََ؟ََأْي َِلِء ََأڃَلڈلََ: ٭َلڈلَلََ،ِٔلَاٯلِضي ـْ َ: ٭َلڈلٯلڋَْلََ؟ٳَل

َ ََر٢ُلقُل ََأڃْلڋَل َٳُلڅْلٳِلڀلڊَلٌََ: ٭َلڈلَلََ،اهلل ڈَل ٬ََلچلَِّني  ،ا٥دار٩لو ،أمحدو ، ٍـ أيب ٙٸبڀاو ، ا٥٭ٸپ٥ز : ْرِفأ . ش َأ٦ْلتټِْلځَلڈل

  . لا٥ٶسپئو ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو

ْٯِر ا٥ٴ ْحٸَڀِ  طالل  قُل ُ٘ رَ  پنَ ٤َ  : و٩ثپل ا٫٥ٱڀ َٙ  َٕ
  . ٩سٴؿو ، ٍـ أيب ٙٸبڀا : ْرِفأ .٤َثِ

 ، "ٍف يبُٴغ" وأ ، "َيٶْٵٸف" وأ ، "الديڂير٢ع " : إذا ٣پل ا٥راوي ٜـ ا٫٥حپيب و٩ـ صقر آر٢قع:

 . ط قن ٜـ ا٥ر٘قل٥ٿ أن ا٫٥حپٍڀ يتٴٲّ ٕن ا٥ٰپ . "رواه" وأ ، "روايڀ" وأ ، "يرويف" وأ

 أ٣سپم:  قوهَ: (1)ڈلًَـٿلََٽلَْـُٛلََعَُقَْـ٬لَُرَْـٿلََـاٯلَْ

 . ٍپ٥رأي ممپ ٓ يٵٳـ أن يٲپل  (2): ٩پ رواه ا٫٥حپيب ممـ ل يٯرف ٍپْٕذ ٜـ أهؾ ا٥ٳتپب إول

                                                 
 .  : آق٣قف ا٥ذي ٥ف ّٳؿ آر٢قع ( ويسٵك1)

(2 َ٘  . ريض الل ٜٶٷؿ وٜبد الل ٍـ ٜبپس، ٍـ ا٥ٯپص  وٜبدالل ٍـ ٜٵرو، م َل ( ٤ٯبدالل ٍـ 
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واإلْبپر ٜـ ٜٵؾ ي٫ؾ أ ،صٱڀ الٶڀ وا٥ٶپر  وأ ،اإلْبپر ٜـ ا٩ٕقر آپضٸڀ  وأ ، تٱس٤ٕ

لل ٩ٯ٫ٸڀ  وأٜٔ ٢ٯؾ ٩ـ ا٢ٕٯپل ٍٺٹف ٚپٜڀ الٳؿ  وأ ، پب و٫قصٜٲ وُقاب و٫قص أ ٍف

  .(1)ٜبپدة ل َرد بپ ا٥سٶڀ٢ٯؾ  وأ ، ط٥ر٘قل الل  وأ

٢ل يٳپد يٵر ّديڂ ٩ـ ٣بٸؾ ٩پ  ،وهل دٜقى ٜري٬ڀ ٓ ٍرهپن ٜٴٸٷپ  ، آتٺْريـوهذا ٜٶد 

ُل ا٫٥حپٍڀ  ،إٓ زٜٵقا أٹف ي ّٳؿ آر٢قع  ،َٲدم  وإذا ٤پن  ،ه ق٩پ ل يٲق٥ -ريض الل ٜٶٷؿ  –٢َُٸَٲق 

ك ٜٴٸف ذ٥ؽ ي آْر ا٥ز٩پن ٢ٳٸػ يُ  طا٫٥حپيب ل يٶسٿ ٩پ يٲق٥ف إٟ ا٥ٶبل  َٜ  ؟.د 

 . ُٵڀ ٩ق٣قف ٣پ٥قا ٍٺٹف ٥ف ّٳؿ ا٥ر٢ع آتٲد٩ٞوٓ أٜٴؿ ٜٶد 

ُقا وّد ،أْبپرًا ٤ثٕة ٩ـ أهؾ ا٥ٳتپب ي أ٩قر ٙتك  -ريض الل ٜٶٷؿ  -و٣د ٘ٵع ا٫٥حپٍڀ 

و٣د يتٷد  ، أصلً  طه ٜـ ا٥ٶبل وأْذ وه ٜـ أهؾ ا٥ٳتپب أوويٯرس تٸٸز ٩پ أْذ ،بپ ٜٶٷؿ 

و٣د يتٳٴٵقن ي أ٩قر ا٥ثقاب  ،يٶزع ّٳٵڀ ٩ـ آيڀ  وأ ،يستٶبط ّٳًم  وأ ،ا٫٥حپيب ي آسٺ٥ڀ 

 .(2)وا٥ٯٲپب ٩ـ ٣بٸؾ ا٥تٵثٸؾ

٩َُتَٱپوَڀ  وإٹٮپر ٢ٸف ،ٜٶد الٵٸع أ٩ر ٓ يٶ٬بط ٬ٍپٍط وٓ يستٲٸؿ ٜٔ ٣پٜدة واّدة  قُؿ ه

 . ٓ يٵٳـ ا٥ٲ٭ع ٍف ،٢ٵثؾ هذا يبٲك أ٩رًا ٩ٮٶقٹًپ  ،ٓ يراه ١ٕه  ،٢م يراه ا٥بٯض ٥ف ّٳؿ ا٥ر٢ع 

٤پن آق٣قف ٥ف  ق٢ٴ ،٤ثًٕا ٩ـ إّپديڂ آر٢قٜڀ ٍپ٥ق٣ػ  تٲد٩قنآو٥٭پٓپ أٜؾ  الٱپظ 

 . ٢ټن ٥ف ّٳٵف ي ٤ؾ إّقال ،٩ع آر٢قع  آق٣قف ي ا٥تٯپرض ّٳؿ ا٥ر٢ع ٓپ رِحقا

  . " ُنٸٶپ " وأ " أ٩رٹپ " : ٣قل ا٫٥حپيب : ا٥ثپين

  . " ٤ذا ٩ـ ا٥سٶڀ " : ٣قل ا٫٥حپيب : ا٥ثپ٥ڂ 

  . " ٤ٶپ ٹٱٯؾ ٤ذا " : ٣قل ا٫٥حپيب : ا٥راٍع

 ٩پ وأ (ٍف يبٴغ) وأ (يٶٵٸف) وأ (الديڂ ير٢ع) : ا٫٥حپيب ٜـ ا٥تپٍٯل ٣قل : اخلپ٩س

 . ط ا٥ٶبل ذ٤ر دون ، ٩ٯٶپه ي
                                                 

 ، وهق أُر ٓ ي٫ح . شإو٘ط»يض الل ٜٶف صلة ا٥ٳسقف ، أْرِف اٍـ آٶذر ي ر( ٤م أدى ٜٝ 1)

 .( 47-46ٍٸپن أوهپم ا٥ٕبپين رمحف الل ) -آپَٯڀ  -ٸؿ ي ر٘پ٥تف ر ٩پ اٜٗض ٍف ا٥٪ٸخ أ٘ٯد ٘پل َواٹٮ (2)
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 . (٣پل : ٣پل) : ا٫٥حپيب ٣قل : ا٥سپدس

 ، ٜٴڀ ٩ـ يسٴؿ ٩ثپل آسٺ٥ڀ لذه يقِد يٳپد وٓ ، ق٣قف٥ف ّٳؿ آ والؼ أن هذا إْٕ

 . (1/18) شالديڂترير ٜٴقم » اٹٮر . ٣پل ٜبد الل الديع ٤م

  . ؿريض الل ٜٶٷ٩پ أضٸػ إٟ ا٫٥حپٍڀ َ: فقَْ٭لَُقَْاٝلََ

  . وٜٶد آحدُٞ ا٥ٳؾ أُر ، و٢ٲٷپء ْرا٘پن يسٵقن آق٣قف أُرًا وآر٢قع ْٖاً 

٢ټذا  ؟ ق٩پ ه : د٢ًپ ٣پل و٤پن إذا ٘ٵع صقًَپ أ : ٤پُٕر ٜـ ٜٵر ٍـ اخل٭پب ريض الل ٜٶف

  . أْرِف ٜبدا٥رزاق . ْتپن صٵځ وٜرس أ : ٣پ٥قا

  . ٸداً و٣د ي٭ٴؼ آق٣قف ٜٔ ٩پ ِپء ٜـ ١ٕ ا٫٥حپٍڀ ٩ٲ

  . ِنَْٴزو٣ٱف ٢لن ٜٔ أيب  : ٤ٲقلؿ

َ ـْ اِتٵع ٍپ٥ٶبل َ: ڈلِبََّحَاٯلٵلي (1)٩ٻ٩ٶًپ ٍف و٩پت ٜٔ اإل٘لم ط٩َ
. 

  . ٢ٯؾ و٩ـ ٣قل أ -رمحٷؿ الل  - ٩پ ٹٲؾ ٜـ ا٥تپٍٯَٞ: عقَْٷلَُټلَْاٝلََ

 . ِف ٜبدا٥رزاقأْر . ٓ ٍٺس ٍپ٥سقاك أول ا٥ٶٷپر وآْره ٥ٴ٫پئؿ : ا٥ٶ َخِٯّل ٤ٲقل إٍراهٸؿ ٍـ يزيد 

ُٓ  ا٥٭ٖاينو پ٥٪پ٢ٯل٤ الديڂويسٵل ٍٯض أهؾ     . ٲ٭قًٜپ(ٶٲ٭َع )٩َ ا

  . نقآخرض٩ فويدْؾ ٢ٸ.  و٩پت ٜٔ اإل٘لم٩سٴمً ٩ـ ٥ٲل ا٫٥حپيب  قهَ: لَّٹلَِڈلٗلَِاٯلتَي

ََخَاٝلَُ  ـَ الپهٴٸڀ واإل٘لم ول يٴؼ ا٥ٶبل  قهَ: مُْضَ   . طا٥ذي أدرك َز٩َ

  . و٘ٯد ٍـ إيپس ا٥٪ٸبپين ، س ٍـ أيب ّپزمو٣ٸ ، ٤ٺيب ٜثمن ا٥ٶٷدي

  . ا٫٥ٰپر ، نآتق٘٭ق ، ا٥ٳبپر : ُلُڀ:٨ََْلَٹلَِڈلٗلَِاٯلتَيَڈلُتَټلََـّض٤ََلََ

  . ٩ـ ٤پٹځ أ٤ثر روايتف ٜـ ا٫٥حپٍڀ : وأ . ٩ـ ٥ٲل ا٥ٳبپر ٩ـ ا٫٥حپٍڀَ:٨َْلَٹلَِڈلٗلَِاٯلتَيَڈلرَُّضََٮلَِ

َُٓسٸ ٿ٤پٍـ     . وٜ٭پء ٍـ أيب رٍپح ، ا
  . ٩ـ ٥ٲل ٩تق٘٭ل ا٫٥حپٍڀَ:٨َْلَٹلَِڈلٗلَِاٯلتَيَطَُا٢ِلَوََأََ

يـ٤پلسـ واٍـ  ِٕ ِ٘ .  
                                                 

ٌة ٍٯَض ٩راّؾ ّٸپَف ٥ٴحٮڀ ، و٥ق و٥ق( 1)  . تٴٴځ ِرد 
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 . روايتٷؿ ٜـ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ ؾ  ُِ وَ  ، هؿ ا٥ذيـ رأوا ا٥قاّد وآُٶٞ ٩ـ ا٫٥حپٍڀَ:٨َْلَٹلَِڈلٗلَِاٯلتَيَڈلرَُٺلََِصَ

  . و٣تپدة ،٤پ٥زهري 

 أدَيِضاإِل ُفأئَطَل

 . ٍٯدد أ٤ثر الديڂ ٘ٶٍد آْر َيِرُد ٍف ذ٥ؽ ٜدد رواَف ٍپ٥ٶسبڀ إٟ ا٥ذي ٣ؾ   قهَ: ڈلِٖلَٹلََاٯلََْڈلدَُڀل٢ََْلَالَِ

 . ٍٯدد أ٣ؾ الديڂا٥ذي ٤َُثر ٜدد رواَف ٍپ٥ٶسبڀ إٟ ٘ٶد آْر َيِرُد ٍف ذ٥ؽ  قهَ: لڈلزَِاٯلڀليََڈلدَُڀل٢ََْلَالَِ

وروي ٩ـ ٚريؼ آْر ٍٸٶف وٍٞ  ، ُلُڀ آٶسقب إ٥ٸفٍسٶد ٍٸٶف وٍٞ  الديڂ وارروى ٢ټذا 

  . ا٥ٶپزل قه وا٥ثپين ،ا٥ٯپٌ  قه ٢پٕول ، أ٤ثر ٩ـ ُلُڀ آٶسقب إ٥ٸف

  . ُلُڀ رواة طهل إ٘پٹٸد ا٥تل يٳقن ٍٞ راوهيپ وٍٞ ا٥ٶبل َ: ڈلتڂلَيٙلَِاَلَاٯلثَُّ

  . ّديثپً  (332)ٜددهپ  و٣د ٍٴغ ، أمحد ٩سٶدلُٸپت ثُ ٤

ُد  : أمحد٣پل  ٶَپ ُهَٵ  َُ د  بِْد الل  ٍـَّ د   ،آَثٶ ك  ٍـَٜ َٴْٸَمُن اَّ ُ٘ ٶَپ  ـْ َأَٹِس  ، ل  ٥ت ٸْٵِ َُ َأن   : ٩پ٥ؽ ٍـَٜ

قَل الل  ُ٘ ْدرٍ  طَر ٍَ ََأٗل » : ٣َپَل َيْقَم  ٬ََلٹَلَؾ َٳَلڈل ََيڀلْٸُلُر ـْ ْبُد الل  : ٣َپَل  ؟ ش َٚلځْلؾٍَ قٳَل َٜ ٩َْسُٯقٍد  ٍـ٢َپْٹَ٭َٴَؼ 

َد ا َِ َركَ  لٍٶ٢ََق ٍَ ت ك  َّ پُه  ٍَ ْٱَراَء ٣َْد َضَ َذ ٍِٴِْحَٸتِِف ا : ٣َپَل  . َٜ َْ ٍُ أ : ٩َْسُٯقٍد ٢ََٲپَل  ٍـ٢ََٺ ْٷٍؾ  قْٹَځ َأ ْٹَځ أَِ

پل   ْٸُخ ا٬٥  ٍُ  : ٣َپَل  ،ا٥٪  ْٷؾٍ  ق٢ََٲپَل َأ ٍؾ ٣ََتْٴتُُٵقُه  : َِ ُِ   . أمحدأْرِف  . ٣َپَل ٣ََتَٴُف ٣َْق٩ُفُ  وأَ  ،َهْؾ ٢َْقَق َر

  . ّپ٥ڀ واّدة وَتپٍع رواة إ٘ٶپده ٜٔ صٱڀ أ ٩پَ: َِضپْلَِضْؾَٿلَُـاٯلَْ

  . وآسٴسؾ ٍپ٥ٱٲٷپء ، ٓحٵديـٍپوآسٴسؾ  ، ڀٕو٥ٸ٤پٓسٴسؾ ٍپ

  . ا٥٭بٲڀ وأدوٹف ي ا٥سـ  قروايڀ ا٥٪خص ٜٵـ هَ: رڈل٫لََِصَـَا٦ََٕلَََرَِڈلٗلَِٮلََإَََڊلَُايََوََرَِ

  . ٤روايڀ ا٥َٯَبپِد٥ڀ و١ٕهؿ ٜـ ٤ٯٿ إّبپر ، روايڀ ا٫٥حپٍڀ ٜـ ا٥تپٍٯٞ : ٩ثؾ

 . ب ٜـ اٍٶفهل روايڀ إَ: ڈلءڀلََٗلَْـَا٦ََٕلَََڈلءَِأٗلَََڊلَُايََوََرَِ

  . ٍٶف ا٥ٱ٬ؾاٜـ  ،٤روايڀ ا٥ٯبپس ٍـ ٜبد آ٭ٴٿ 

٦َلَََڈلءَِڀلََٗلَْإَََڊلَُايََوََرَِ ْٔ   . ٜـ أٍٸف ٜـ ِده وأ ، ٜـ أٍٸف ٍـاهل روايڀ َ: ڈلءٗلََـَا

ٵر َٜ َٯْٸٿ ٜـ أٍٸف ٜـ ِده و٤روايڀ  ُٙ   . ٍـ 

  . أن يروي ا٥ٲريٶپن ٤ؾ واّد ٩ٶٷم ٜـ أْرَ: اُٝلَدٗليڍل
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 إوزاٜلو ٩پ٥ؽوروايڀ  ، ٜـ أْرأّدمهپ  -ريض الل ٜٶٷم  -هريرة ٤روايڀ ٜپئ٪ڀ وأيب 

  . أّدمهپ ٜـ أْر - رمحٷم الل -

َََڊلَُايََوََرَِ ْٕ   . وٓ يروي أْر ٜٶف ، أن يروي أّد ا٥ٲريٶٞ ٜـ أْرَ: انرََ٭لَْا

  . ٩ڀوٓ يٯٴؿ ٥زهٕ روايڀ ٜـ زائدة ٍـ ٣دا ، ٤روايڀ زائدة ٍـ ٣دا٩ڀ ٜـ زهٕ ٍـ ٩ٯپويڀ

ڈلٗلَِ َبپٜد ٩پ ٍٞ و٢پَٸٷمَ: ؼٛلَِاَلَاٯلَيوَََُؼَاٯلِضي ََ   . أن ي٪ٗك ي ا٥روايڀ ٜـ ٙٸخ اُٶپن 

ٍـ إ٘مٜٸؾ  أمحدو ، ٩ـ ٙٸقْف قاٙٗك ي ا٥روايڀ ٜٶف ا٥زهري وه : ٩پ٥ؽ٩ثؾ اإل٩پم 

ْٷِٵل   . ٩پ٥ؽ٩ـ َل٩ٸذ  قوه ، ا٥س 

 . وتتٴػ أٙخپصٷؿ ، و٥ٱٮپً  ْ٭پً  ٘مء آٍپئٷؿ ٫٢پٜداً أن َتٱؼ أ٘مء ا٥رواة وأ : قاٝلٻُْل١َلَِوَََٻِلُؼَاٝلُتَي

  . أرٍٯڀ أٙخپص ي ٧ٜ واّد : ٍـ ِٯٱر ٍـ محدان ٺمحد٤

ا٥رواة  ، أٹسپب وأ ، ٤ٶك وأ ، أ٥ٲپب وأ ، ّديڂ اَٱٲځ ٢ٸف أ٘مء قهَ: ػپلَِتََْخَاٝلَُػَوََپلَِ٘لََڅلَْاٝلَُ

  . واْتٴٱځ ٥ٱٮپً  ، ْ٭پً 

َلم َ٘   . ِ٪ٕ وَيِسٕ وُٹَسٕوٍَ  : وّٜبپس وّٜٸپش : ٤َسل م و

 . ٍپ٥ٯٳس وأ ، وتتٴػ أ٘مء أٍپء ٥ٱٮًپ ٓ ْ٭پً  ، أن َتٱؼ أ٘مء ا٥رواة ٥ٱٮًپ وْ٭پً َ: اٝلُتٴََلڈلٗلِف

ٲٸؾ ”ـ٤ ُٜ ِٲْٸؾهٵد ٍـ  ”و ،٬ٍؿ ا٥ٯٞ  ”هٵد ٍـ    . ٍٱتح ا٥ٯٞ ”َٜ

إب ٩ع ا٘ؿ  وأ ،ا٥راوي ٜـ ٙخ٫ٞ ٩تٱٲٞ ي آ٘ؿ ٢ٲط  يأن يروَ: اُٝلځْلٿَلؾ

  . ول يتٵٸزا ٍم خَيُص ٤ؾ واّد ٩ٶٷم ، ذ٥ؽ قٹح وأ

  . ٍـ ٜٸسك أمحد وأ ، ٍـ صپ٥ح أمحد٢ټٹف إ٩پ  . ٜـ اٍـ وهٿ أمحد٤ٲقل ا٥راوي ٜـ 

ف َ: اةوََاٯلرََُُّخَيَْارَِقََ٘لََ رادٍ   . وو٢ٸپهتؿ . و٣دو٩ٷؿ ٥بٯض ا٥بلد ، َٺريخ ٩قا٥ٸدهؿ و٘مٜٷؿ ٩ـ ا٥٪ٸقخٓا

ا٥ذي أ٘ٴؿ  وأ ، آٯتؼ وأ ، آحپ٥ػآٶسقب إٟ  ا٥راوي قهو ، جع ٩قَٟ: اةوََـَاٯلرََُّٳلَِاِٖلَقََاٝلََ

 . يد ١ٕه ٜٔ

يد ا٥ٸمن  ٕن ِده إٰٓة ٤پن نق٘ٸًپ ٢ٺ٘ٴؿ ٜٔ : الُْٯِٱل ا٥بخپري٩ثؾ هٵد ٍـ إ٘مٜٸؾ 

 . ٢ٶسٿ إ٥ٸف ، الُْٯِٱلٍـ أْٶس ا
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 ُلِئدِعالٖتَو ُحِسَذاِل

  . هپرد   وا٥رواة ٍم يٱٸد ٣بقل روايتٷؿ أ وصػَ: ؾيَْدَِٹلَْاٯلتَيوَََُحَرَْْلََا

  . ٩ٶپزلؿ ي ا٬٥بط وا٥ٯدا٥ڀ أوصپف ا٥رواة ّسَٿ  ٴڀهل جَ:َؾيَْدَِٹلَْاٯلتَيحَوََرََْلَاَډُلَا٘لَِرََٳلََ

َ:َؾيَْدَِٹلَْاٯلتَيَډُلَا٘لَِرََٳلََ

  : حڂلَْحَِٵْلَاٯلتَيَډُلَا٘لَِرََٳلََ -1

 ، سٺل ٜـ ٩ثٴفٓ يُ  ، الديڂٺ٩ٕ آٻ٩ٶٞ ي ـ٤ : ٩پ دل ٜٔ ٩بپ٥ٰڀ ي ا٥تقُٸؼ -أ

َُُؼ    . ُٲڀ ٩ٺ٩قن وٹحقهپ ، ُٲڀ ُبځ ، ُٲڀ ُٲڀ ، ا٥ٶپس أو

  . ٩تٲـ ، ضپٍط ، ّپ٢ظ ، ّجڀ ، ٩ٺ٩قن ، ُبځ ، ُٲڀ -ب

  : ٨ْلَِِضَْحَاٯلتَيَډُلَا٘لَِرََٳلََ -2

  . صپ٥ح ، ِٸد ، و٘ط ، ٓ ٍٺس ٍف ، (1)صدوق ، ٙٸخ -أ

  . هٴف ا٫٥دق ، ء اللصدوق إن ٙپ ، أٹف ٓ ٍٺس ٍف قأرِ ، صقيٴح ، ٩ٲپرب -ب

َقََتََٳلََُڈلظٌَٻلََٯلَْأََ   : داٯلرَيوَََلَِقَْټلّضَُاٯل٨ََْْلََٗلَََڊلٌَٷل٢ََلى

يٶٮر  ، يٯتٖ ٍف ، يٵع ّديثف ، يٳتٿ ّديثف ، اّتٵٴف ا٥ٶپس ، روى ا٥ٶپس ٜٶف ، ٜٶف اووَ رَ 

  . ػٯ  ٬َ ٩ُ  ، ؼُ  قَ ٩ُ  ، اْتٴػ ٢ٸف ، ي ّديثف

ََ: حرَْاَلََډُلَا٘لَِرََٳلََ

 : تٖ ٍحديڂ رواهتپ(٩راَٿ ا٬٥ٯػ آحتٵؾ )يٯ -1

 ، ٢ٸف أدٹك ٩ٲپل ، َٯرف وَٶٳر ، ٤ذا و٤ذا ، ٢ٸف ضٯػ ، ٢ٸف ٹٮر ، الديڂ٥ٞ  -أ

 . ٢ٸف ضٯػ ، ٩ٲپل ٢ٸف

  . ٥ٸس ٍپٓريض ، ٥ٸس ٍٯٵدة ، ٥ٸس ٍحجڀ ، ٥ٸس ٍذاك ، ٥ٸس ٍپ٥ٲقي -ب

  . دء الٱظ ، ضٯٸػ -ت

                                                 
 .، ٢ٴٸٶتبف لذا ِٸدًا  آتٺْريـٍٵرَبڀ ا٥ثٲڀ ٜٶد  ٜٔ ٩ـ هق و٤ثًٕا ٩پ ي٭ٴؼ آتٲد٩قن )صدوق(( 1)
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 : ٖ ٍحديڂ رواهتپ(ت٩راَٿ ا٬٥ٯػ ا٥٪ديد )ٓ يٯ -2

  . الديڂ٩ٶٳر  ، الديڂ٩ردود  ، الديڂ٬٩٭رب  -أ

واٍه  ، َپ٥ػ ، ضٯٸػ ِداً  ، هپ٥ؽ ، ٘پ٣ط ، ارم ٍف ،٩ُْ٭َرح  ، الديڂذاهٿ  ، ٩ٗوك -ب

 ، ٓ يٳتٿ ّديثف ، ٓ يتپٍع ٜٔ ّديثف ، ٢پ٘ؼ ، ٓ يسپوي ٙٸئپً  ، ٥ٸس ٦ٍء ، ٘ٳتقا ٜٶف ، ٍٵرة

  . ٓ يٯتٖ ٍحديثف

  . ْبٸڂ ، نٵع ٜٔ َر٤ف ، الديڂيرسق  ، ٷؿ ٍپ٥قضع٩ت ، ٩تٷؿ ٍپ٥ٳذب -ت

  . وضپع ، دِپل ، ٤ذاب -ث

  . ر٤ـ ٩ـ أر٤پن ا٥ٳذب ، ڀٴَ ِِ پَِ دِپل ٩ـ ا٥د   ، أ٤ذب ا٥ٶپس -ج

 احَلٔديح ُبِيِسَغَو ُذِطالٖي

  . ٩تٺْر٩تٲد٩ًپ ٍحٳؿ  َر٢ُْع ا٥٪پرِع ّٳمً َ: ُخَِْضَاٯلڀليَ

  . ٩سٴؿأْرِف  . ش پوهَ ورُ زُ ٢َ  قرِ بُ ا٥ٲُ  ةِ پرَ يَ زِ  ْـ َٜ  ؿْ ٳُ تُ ٸْ ُځ َنَ ٶْ ٤ُ  » : َرْيَدةَ ٤حديڂ ٍُ 

  . (1)ا٥ٱٷؿ ٜٶفبٯد ي الديڂ٥ٱظ ١پ٩ض يٲع ي ٩تـ  قهَ: اَْلِديڌلَډُلَيَْر٫َِلََ

  : ٤م ي ٍٯض أ٥ٱپظ ّديڂ أم رزع

ْٙ و) . ا٥٭قيؾ٩ٯٶپه:  (ؼٶ  َ٪ ا٥ٯَ )  (ٿٹَ رْ ا٥ز  )و . ا٘تٲ٨ ٩پ ي اإلٹپء٩ٯٶپه:  (ػ  تَ إن ذب ا

٩ٯٶپه:  (احدَ پ رَ ٷَ ق٩ُ ٳُ ُٜ )و . ٢رّٶل ٍتقاٌ إّسپٹف إ٩ٌٯٶپه:  (لٶِ حَ ج  ٍَ )و . ٹبپت ٚٸٿ ا٥ريح٩ٯٶپه: 

ُٜ  : ٳقما٥ٯُ   (پي  َذِ  ر٤ٿ)و . ا٥ٯٮٸٵڀ ا٥ثٲٸٴڀ ، وا٥رداح ، ل إذا ٤پن ٢ٸف ٩تپعدْ ا٥ٯِ  قوه ، ؿٳْ جع 

  .ا٥بخپري أْرِف  ّديڂ ٚقيؾ ٩ـ . ا٥ٱرس ا٥ٱپئؼ اخلٸپرو٩ٯٶپه: 

  ُرِيِسِدالٖت

  . ٣قاٜد وضقاٍط ٢ـ تريڃ إّپديڂ هلَ: ڍليَْرَِْخَاٯلتَيَُلَقَُْصَأَُ

                                                 
، ووپ٥٭ڀ آق٥ديـ  ، وإٹم ا٘تٰرب ٍسبٿ ا٥بٯد ٜـ ا٥ٯرٍٸڀ ١ريبڀ ـ هذا ي ا٥ز٩پن إول أ٥ٱپٛپً ول يٳ (1)

 . وإٜپِؿ
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  : ٩ٯپنٍ ٥ف َ: ڍليَْرَِْخَاٯلتَي

 . اٹتٲپء ا٥راوي ٥ٶٱسف ٩ـ أصقل ٘مٜپَف ٜـ ٙٸقْف أّپديڂ : إول

 . (ا٥ٱقائد)يسٵك و،ٜ٪قائٸپً  وأ ، )آٯپِؿ( يسٵكو ،ٜٔ َرَٸٿ أ٘مء ا٥٪ٸقخ إ٩پ  پٷٸ٫ٶٱ٢

  . إٟ ٫٩دره إص١ٕٝ آسٶد  الديڂ وٜز قه: ا٥ثپين

ويٶسبف إٟ ا٥ٳتپب إصؾ ا٥ذي أْذ  شالپ٩ع ا٫٥ٰٕ» ن يذ٤ر ا٥سٸقٚل ٩تـ ّديڂ يٺ٤

ج ٢ٸتتبٯف ي ا٥ٳتٿ  .ٜٶف ٍر٣ؿ  شا٫ٓٶػ» ي ٜبد ا٥رزاق: أْرِف: ٲقل ٩ثلً ُؿ ي آسٶدة٢ٸٺيت آَُخر 

 . ٍر٣ؿ ٤ذا شآسٶد» ي أمحدو ،٤ذا 

 . ٍٵٯٶك جع ا٥٭رق وا٥ٕٱپظ : ا٥ثپ٥ڂ

وا٥تٶبٸف ٜٔ ٩پ ورد ٩ـ اْتل٢پت ٍٞ  ، ي ا٫ٓٶٱپت وإِزاء الديڂتٲيص أ٘پٹٸد ٍ

٩ع ٍٸپن ٩رَبڀ  ، الديڂوَٯٲٿ ٩ـ َٳٴؿ ي  ، والرح وا٥تٯديؾ ، وذ٤ر ا٥ٯٴؾ ، أ٘پٹٸدهپ و٩تقنپ

  . ورّداً  ٣بقًٓ  الديڂ

 ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، ا٥دار٩لو ، أمحدو ، ٩پ٥ؽَ: ڊلٹلََِْضَاٯلتَى

  .(1)ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو

َ   . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، أمحدَ: ڊلٹلََّضَْاٯلِضي
ََډُلَتَُٽلَُاٯلَْ ٍـ وا ، داود وأٍپ ، ٩سٴمً و ، ا٥بخپري : ٢ٵٶٷؿ ٩ـ يٯٴٷؿ : ٢ٸف ْلفَ: ڊلتَياٯلِضى

وٜبد ا٥ٰٶل  ،اٍـ ا٥ٲٸرساين وا٥ذي ِرى ٜٴٸف  ، إٙٷر قوه ، ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، پِف٩

  . و٩ـ ِپء ٍٯدهؿ ،واٍـ ّجر  ،وآزي  ،آٲدد 
 ، ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، داود وأٍپ ، ٩سٴمً و ، ا٥بخپريو ، پً ٩پ٥ٳ : و٩ٶٷؿ ٩ـ يٯٴٷؿ

 وَبٯف ٜٴٸف اٍـ إُٕ الزري ي ، شصقلىريد إ» ي صپّٿرِ دَ بْ يـ ا٥ٯَ زِ اص٭لح رَ  قوه

 . شِپ٩ع إصقل»
                                                 

٩ـ أ٥ٱپظ  ، وإٹم هقالديڂ٣د يٲپل أن ٫٩٭ٴح )ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ( ٫٩٭ٴح ّپدث إذ ٓ يٯرف ٜـ أهؾ  (1)

و٣د د٥ځ ا٥ٲرائـ وممپر٘پت أهؾ ا٥ٯٴؿ ٜٔ أمهٸڀ .  : ٓ ٩٪پّڀ ي آص٭لح ٍٯد ٢ٷؿ آٯپين آٯپسيـ. والؼ أٹف

 . ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ
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  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، داود وأٍپ ، ٩سٴمً و ، ا٥بخپريو ، ا٥دار٩ل : و٩ٶٷؿ ٩ـ يٯٴٷؿ

  . ٍپٕصقل ا٥ستڀ : ويسٵٸٷپ ا٥بٯض

٢ټن أصحپب ا٥ٳتٿ  ، وهذا آص٭لح ٢ٸف ٹٮر ، ا٫٥حپح ا٥ستڀ : و٩ٶٷؿ ٩ـ ي٭ٴؼ ٜٴٸٷپ

  . ي ٤تبٷؿدون ١ٕه  ٫حٸحا٥ل ي٪ٗٚقا إْراج  ٩سٴؿو ا٥بخپريٜدا ا٥ستڀ 

ََڊلَُٿلَيئَِإََ   . هؿ ٫٩ٶٱقا ا٥ٳتٿ ا٥ستڀَ: ڊلتَياٯلِضى

  . ٩پ اَٱؼ ٜٔ روايتف أصحپب ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ قهَ: ڊل٦لََـڈلٿلَََجَـاٯلََْفََُٚلَرََْٜلَأََ

و٘ٶـ  ، ؿ٩سٴو ا٥بخپريصحٸحپ  : وهل ، وَسٵك أي٬ًپ ا٥ٳتٿ اخلٵسڀَ: ڊلَِضَٿلَْاَلََُلَقَُْصَإَُ

  . اص٭لح ا٥ٶقوي و٩ـ َبٯف قوه . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، أيب داود

 . ٍـ ٩پِفوا ، ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، داود أيبو٘ٶـ  ، أمحد ٩سٶد : وِٯٴٷؿ اٍـ ّجر

  . آٯروف ا٥ٸقم قوه

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودَ: ڊلٹلََٗلََرَْإََ

  . أْرِف أصحپب ا٥سٶـ : ويٲپل ٢ٸم أْرِف إرٍٯڀ

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو ، أٍق داودَ: ڊلٙلََاَلَـاٯلثَي

  . ٩ـ ٚريؼ صحپيب واّد ، ٩سٴؿوَ  ا٥بخپري٩پ أْرِف َ: فـڂلَْپلََـ٦لَََُؼَـٻلََـتَيٿلَُـاٯلَْ

  . ٩تٱٲًپ ٜٴٸف الديڂ٥ٸٳقن  ، ٥ٴ٪ٸخٞ أمحدي٬ٸػ اإل٩پم  ، شآٶتٲك» وآجد صپّٿ

ََاهَُوََرََ َ . ٩سٴؿو ٥بخپريارواه َ: ڈلنَخَڂلَْاٯلٴلي

  . ٩ٶف إٟ ٩ـ أْرِف ٜٶف ، ٍپ٥سٶد الديڂروى َ: فَٚلَرََْٜلَأََ

َ   . ٩سٴؿو ا٥بخپري٤تپٍپ َ: ڈلنَحَڂلَْحَِاٯلٵلي

ِحڂْلحَڈلُلََٚلَرََِفَُڈلٯلََُٚلَرَِ  ، ٩سٴؿو ا٥بخپريصحٸحل  ورج لؿ ي٩پ ٤پن رواة إ٘ٶپده  قهَ: اٯلٵلي

  . أّدمهپ وأ

 . وَبٯف ٜٔ هذا ٤ثٕ ممـ ِپء ٍٯده ،  ٩ريض١ٕ وَق٘ع ٢ٸف الٸثٵل َق٘ٯپً  . و٥ٸس يٱٸد ا٫٥حڀ

ََٞل٦َلََ ََطَََِذْ أّدمهپ  وأْرج ٩ثٴف ا٥٪ٸخپن أ الديڂأن يٳقن إ٘ٶپد  قه ڈل:دهَََٛلَأََ وَْأ٨َََْلََِخَڂلَْاٯلٴلي
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 . ول خيرِپ ٩تٶف " ٫حٸحا٥ "ي ٤تپٍٸٷم 

 . ٫حڀو٥ٸس يٱٸد ا٥ ،وَبٯف ٜٴٸف جع ممـ ِپء ٍٯده ، شآستدرك» ي الپ٤ؿوأول ٩ـ أٚٴٲف 

 . ي ٤تپٍٸٷم٤م و١پ٥ٿ ٩ـ أٚٴٲف َرْص ٢ٸف ول يراِع ٢ٸف ٩قا٢ٲڀ ٩ٶٷڃ ا٥٪ٸخٞ ي تريڃ أصٴف 
َ

َ

َ

َ

  . (1)ٜٔ أٍقاب ا٥ٯٴؿ الديڂهل ٜٶپويـ إٍقاب ي ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ ي َ: ابقََٗلَْإَََؿَُاٚلَِرََ٘لََ

  . ز٤پة اخلرضوات : ٍپب . صلة ا٥ٯٸديـ : ٍپب : ٤ٲقلؿ

 . وهل أّرف يٯٖ بپ ٜـ ٫٩٭ٴحپت ٩ٯٸٶڀَ: ِديڌلاَْلََزَُقَْٳلَُرَُ

  . ٥تحقيؾ اإل٘ٶپد )ح(و . ّدُٶپ )ٙلڀلڈل(٩ثؾ 

َ : ا٫ٓٶٱڀٴٳتٿ ٩٥ٶٷپ ر٩قز و  ، ٩سٴؿ )م( ، ا٥بخپري )خ( ، ا٥دار٩ل )ٳلل( ، أمحد)ٛلؿ(

  . ا٥ٶسپئل )ن( ، ا٩ٗ٥ذي )ت( ، ٍـ ٩پِفا )ٚلف(َ، أٍق داود )د(

٢ٴٸٶٮر ي ٩ٲد٩ڀ ٤ؾ ٫َ٩ُٶ ػ ٓراٜپة  ،تتٴػ َر٩ٸزاهتؿوٍٓد ٩ـ ا٥تٶبف إٟ أن ا٫ٓٶٱٞ 

 . ي هذا ٤ٴف ا٥ٱقارق

 ُبُتُهاِل

  . إصٶپف : ويٲپل لپ ، ا٥ت٫پٹٸػ : ويٲپل لپ ، هل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀَ: ڈلتٻلََـڀلَيٵَلَاٝلَُ

  . ٍـ أيب ٙٸبڀوا ٜبد ا٥رزاق٤ٵ٫ٶٱل  ، ا٥ٳتپب ا٥ذي صٶػ ٜٔ أٍقاب ا٥ٯٴؿ قهَ: ػڀلَيٵَلَاٝلَُ

 ، ٘ٶـ وأ ، ٫٩ٶٱپت وأ ، ٘قاء ٩سپٹٸد ، الديڂهل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ ي َ: نقَْتَُاٝلََُډُلَتَُٮلَُ

َ . ٩ٯپِؿ وأ ، ِقا٩ع وأ

 .(2)هل ا٥تل جٯځ إّپديڂ آر٢قٜڀ آسٶدة و٢ؼ أٍقاب ا٥ٱٲف ٤پ٥سٶـ إرٍٯڀَ: ـڀلََُِضَاٯلَډُلَتَُٮلَُ

                                                 
 ا، وإٹم ٢ٯؾ ذ٥ؽ ذاح ا٥ٳتپٍٞ ووت٧و ٍٕقاب ٤تپٍٸٷم ا٩ٗ٥ذيل يِٗؿ اإل٩پ٩پن ٩سٴؿ و : ٢پئدة (1)

 .صحٸح ٩سٴؿ 

ت َٳثر ٢ٸٷپ و٣د َرد ٢ٸٷپ ٍٯض آق٣ق٢پت و٥ٳٶٷپ ٹپدرة ، وا٥ٱرق ٍٸٶٷپ وٍٞ ا٫ٓٶٱپت : أن ا٫ٓٶٱپ (2)

 .آق٣ق٢پت وآٲ٭قٜپت ، ٍؾ هل ي ٫٩ٶٱل ٜبد ا٥رزاق واٍـ أيب ٙٸبڀ أ٤ثر ٩ـ آر٢قٜپت 
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إ٥ٸٷپ أٍقاب  پً ٬٩پ٢ ،٥ٱٲف هل ا٥تل جٯځ إّپديڂ آر٢قٜڀ آسٶدة و٢ؼ أٍقاب اَ: عَُاٳلَِقََاَلَ

  . شا٩ٗ٥ذيِپ٩ع » ـ٤ . ي ا٥ٱ٬پئؾ وا٥تٱسٕ وصٱڀ الٶڀ وصٱڀ ا٥ٶپر و١ٕ ذ٥ؽ

هل ا٥تل صٶٱځ ي الٵع ٍٞ ا٥ٳتٿ آتٲد٩ڀ ا٫ٓٶٱڀ ي َ: ريـڄلِٜلَتََاٝلََُِفَر٦ََْلَُِٔلََ عَُاٳلَِقََاَلَ

 ، الزري ٍٓـ إُٕ شِپ٩ع إصقل» ٩ثؾ ، وّذف ٩ٳرراهتپ ، ٩ع ىريدهپ ٩ـ أ٘پٹٸدهپ الديڂ

  . (1)ٓحٵد ٍـ ٘ٴٸمن ا٥روداين شجع ا٥ٱقائد» و ، ٥ٴخ٭ٸٿ ا٥تٖيزي ش٩٪ٳپة ا٫ٓپٍٸح» و

٤پ٫٥لة  ، هل إّپديڂ ا٥تل َروى ي أٍقاب ا٥ٯبپدات وآٯپ٩لتَ: ڈلمٽلََْٛلَإَََڌُلَيَْڈلدََِٛلَأََ

 .وٹحقهپ ،ت٫پم وا٥ٱتـ وا٥ٲٸپ٩ڀ ٥ٜٸس ٢ٸٷپ ٤تٿ اإليمن وا٥ٯٴؿ وآ ، وا٫٥قم والڃ والٷپد وا٥بٸقع

  . هل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ ي أّپديڂ إّٳپم ْپصڀَ: ڈلمٽلََْٛلَإَََډُلَتَُٮلَُ

  . (2)ٍٓـ ّجر شٍٴقغ آرام» و ، ٍٓـ ٜبد الپدي شآحرر» و ، ٍـ َٸٵٸڀا٥ٴٵجد  شآٶتٲك» ـ٤

٤جزء ر٢ع ا٥ٸديـ  ، ا٥ٯٴؿ ي ٍپب ٩ـ أٍقاب أّپديٌڂ  پ٢ٸٷ عُ ٵَ ُىْ  پت٫٩ٶٱَ: ڊلڂلَياَْلِديثَاءَُزََْٚلَإََ

َٸٸْٶَڀ ٤جزء ّديڂ اٍـ  ، ٩ٯٞ وأّپديڂ را وأ ، ٥ٴبخپري   . وٹحقهپ ممپ ي٫ٶػ ي ٩قضقع واّد ،ُٜ

ٹسخڀ ّديڂ محپد ٍـ  : ٢ٵثلً  : هل أِزاء ٢ٸٷپ ٘مع ا٥راوي ٜـ ٤ؾ ٙٸخ ٜٔ ّدةَ: خَِضَاٯلڀلَُّ

  . ٍـ زيپد ا٥ب٧يوٹسخڀ ّديثف ٜـ هٵد  ، وٹسخڀ ّديثف ٜـ محٸد ، ٘ٴٵڀ ٜـ ُپٍځ

 . ٩٭بقٜپت ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ وهل ٹسخ و٭قٚپت أ : ي ٧ٜٹپ ُخ َس وا٥ٶ  

  . أْرى ٍٿ تُ ٜٔ أّپديڂ ٤ُ  ٢ٸٷپ إّپديڂ ا٥زائدة ي ٫٩ٶ ٍػ  دُ رَ ٱْ َُ ٤تٿ َ: دائَِوََاٯلزَيَډُلَتَُٮلَُ

  . ٍٓـ ّجر ا٥ٯسٲلين شآ٭پ٥ٿ ا٥ٯپ٥ٸڀ ٍزوائد آسپٹٸد ا٥ثمٹٸڀ» ـ٤

ٍـ  أمحدو ، و٩سدد ، ٍـ أيب ٙٸبڀوا ، ٵٸديوال ، ا٥٭ٸپ٥زداود  أيب : د ٩سپٹٸدأ٢رد ٢ٸف زوائ

 . والپرث ٍـ أيب أ٘پ٩ڀ ، وأيب يٯٔ ، ٜبد ٍـ محٸدو ، راهقيفوإ٘حپق ٍـ  ، واٍـ أيب ٜٵر ، ٩ٶٸع

 ، ٍـ ٩پِفوا ، داود أيبو٘ٶـ  ، ٩سٴؿو ا٥بخپري لصحٸحو أمحد ٩سٶد : ٜٔ ا٥ٳتٿ ا٥سبٯڀ

  . ا٥ٶسپئلو ، ا٩ٗ٥ذيو
                                                 

 . ، وأِٴ ٷپ َبقيبپً  ، وأّسٶٷپ اْت٫پراً  وهذا أجٯٷپ (1)

 . ٜٴٸف شٍٴقغ آرام»، و٣د وهؿ ٩ـ ٣دم  ٍٓـ ٜبد الپديش آحرر»وأِقدهپ وأ٧ْهپ ٤تپب( 2)
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  . ٜٴٸفراويڀ ٤تپب ٩پ  يزيدهپهل إّپديڂ ا٥تل َ: اتڈلدََيََاٯلزَى

وزيپدات  ، ا٥بخپريري ٜٔ ٍْ رَ وزيپدات ا٥ٱِ  ، أمحد ٩سٶدٜٔ  أمحد٤زيپدات ٜبد الل ٍـ 

 . ٩سٴؿٜٔ  قديالُٴُ 

ف پ ٢پَل ا٘تدر٤ٷپ ٜٔ ٤تپب آْر مم٤ؾ ٤تپب جع ٢ٸف ٩ٻ٥ٱف إّپديڂ ا٥تَ: ڈلتٮلََرََاُٝلِْضَتْدَ

  . (1)٥ٴحپ٤ؿ ، شآستدرك ٜٔ ا٫٥حٸحٞ» ـ٤ ، ذٚف ٜٔ

و٢ؼ َرَٸٿ  ا٫٥حپٍڀ٩رَبًپ ٜٔ أ٘مء ٩سٶدًا  الديڂ پهق٩ٻ٥ٱ پجع ٢ٸٷ ةٿ ٩سٶد٤تَ: ؿڈلٚلَِٹلََاٝلََ

 . ّروف الجپء

  . شا٫٥ٰٕ» و ، شإو٘ط» و ، شآٯجؿ ا٥ٳبٕ» ، ا٥ثلُڀ ا٥٭ٖاين٩ثؾ ٩ٯپِؿ 

ََؿََُجَٹلَْٳلَُ يرَبقٹف ٍَٗٸٿ  ، ٩پ أ٥ٱف آحدُقن ممپ ٘ٵٯقه ٜـ ٙٸقْٷؿ ٩سٶداً  قهَ: خقَْڂلَُاٯلٴلُّ

  . و٣د يذ٤رون ٙٸئًپ ٩ـ َراجٷؿ ، أ٘مئٷؿ و٢ؼ أّرف آٯجؿ

و٩رويپَف  ، هل ا٥ٳراريس ا٥تل يٵع ٢ٸٷپ آحدث أ٘مء ٙٸقْف وَراجٷؿَ: تڈلََْخَٴلڂلََٿلََـاٯلَْ

  . وإِپزاهتؿ ٥ف ، ٜٶٷؿ

ََْډُلَتَُٮلَُ َْډلَوََڂل٫َْلَِاٯل١لي َ . وا٥ٯٲپب٥ثقاب اأّپديڂ هل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ ي جع َ: ډلڂلَْهَِاٯل١لي

٤پٕرٍٯٞ ي الٷپد  ،أصقًٓ ِپ٩ٯًڀ  ٤تٿ جع ٢ٸٷپ أصحپُبپ أرٍٯٞ ّديثپً َ: ڈلتڀلََڂلَْٹلَِٗلََرَْإََ

  .(2)وإرٍٯٞ ا٥ٶقويڀ ، ٍـ آبپركٓ

َرد ٢ٸٷپ ِزئٸپت و١پيتٷؿ ٢ٸٷپ جع إّپديڂ الپ٩ٯڀ ي ٍپبپ وا٥تل َٰٶل ٜـ ١ٕهپ ممپ 

 . ٩ٯپين ا٥بپب

  . هل ا٥ٳتٿ ا٥تل يٳتبٷپ ا٥٭لب ي نٴس اإل٩لءَ: ڈلِٖلَٳلََإَََډُلَتَُٮلَُ

ُؿ يقرد  ، ي يقم ٩ـ أيپم إ٘بقع ، نٴس يٯٲده آحدث قوه ، جع اإل٩لء قهَ: ڈلِٖلَٳلََإََ

  . يٳتبقن وّق٥ف َل٩ذَف ، ُؿ يقرد ا٥ٱقائد آتٯٴٲڀ بپ ، ٍٺ٘پٹٸده أّپديثًپ وآُپراً 
                                                 

د  ( 1) َٜ  . ٥ٴ٬ٸپء آٲدد ٩ـ آستدر٤پت ٜٔ ا٫٥حٸحٞش آختپرة»و٩ٶٷؿ ٩ـ 

 .وٛپهر صٶٸع ٫٩ٶٱٸٷپ اٙٗاط ا٫٥حڀ ٤م ٢ٯؾ ا٥ٶقوي ي أرٍٯٸٶف ، وإن ل يقا٢ؼ ٜٔ ٫َحٸح ٍٯ٬ٷپ  (2)
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ف ا٫ٓٶُػ ٥ٶٱسف ٩ـ ١ٕ ٩راٜپة ٥َٗٸٿ أَ: ڊلڂلَياَْلِديثدَائَِقََاٯلٻلَََډُلَتَُٮلَُ ُِ ر  و٣د  ،ٹقع  ووهل ٩پ خُيَ

 . )ا٥ٱقائد آٶتٲپة( : يٲپل لپ

٢قائد و ، ٢قائد أيب ا٥٪ٸخ إصبٷپينو ، يقرِ ٢قائد ا٫٥  و ، ه٢قائد اٍـ ٩ٶدو ، ٱقائد تپم٤

  . ٢قائد أيب ٜٵٕ ٍٓـ ا٥ٲپّص و ، دٴَ ئد هٵد ٍـ َوْ ٢قاو ، ويرَ ّديڂ أيب ذر الَ 

ََډُلَتَُٮلَُ ُ   . ٸڀالديث٤تٿ آتقن  ٥بٸپن ٩پ يتپج إٟ ٍٸپٹف يهل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ َ: حوَْاٯل٪لُّ

 شا٥بخپري صحٸح٢تح ا٥بپري ذح » و ، ٩پ٥ؽٍـ ٜبد ا٥ٖ ي ذح ٩قٚٺ ٓ شآ٘تذ٤پر» ـ٤

 . ٥ٴٶقوي ش٩سٴؿ صحٸحآٶٷپج ذح » و ، ٍٓـ ّجر ا٥ٯسٲلين

ي أّقال ا٥رواة ٩ـ َقاريخ ٩قا٥ٸدهؿ و٘مٜٷؿ  ڀهل ا٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱَ: ؾيَْدَِٹلَْحَواٯلتَيرَْاَلََډُلَتَُٮلَُ

  . ٢ٸپهتؿوو ، ورّلهتؿ ، وٍٴدانؿ ، و٩راَبٷؿ ، ذ٤ر ٙٸقْٷؿ وَل٩ٸذهؿو ، ٩ـ ٙٸقْٷؿ

  . ٥ٴذهبل شا٥ٳپٙػ» و ، ٥ٴٵزي شهتذيٿ ا٥ٳمل» و ، ٍٓـ أيب ّپَؿ شالرح وا٥تٯديؾ» ـ٤

  . ٢ٸٷپ إّپديڂ آٯٴڀ تهل ا٥ٳتٿ ا٥تل أوردَ: ؾپلََاٯلٹلََِډُلَتَُٮلَُ

  . ا٥دار٣٭ٶلوٜٴؾ  ، ٍٓـ أيب ّپَؿ الديڂ٤ٯٴؾ 

 ، أمحد٥إل٩پم  شا٥ٯٴؾ و٩ٯر٢ڀ ا٥رِپل»٤َٳتپب .٢ٸٷپ ٩سپئؾ ا٥ٯٴؾ تا٥ٳتٿ ا٥تل أوردو٩ٶٷپ 

  . أمحدروايڀ ٜبد الل ٍـ 

أّپديڂ اٍـ إ٘حپق ٜـ  : و٣قلؿ ، ٩ـ أيب هريرة السـل يسٵع  : ٩سپئؾ ا٥ٯٴؾ ٤ٲقلؿو

َ. ٹپ٢ع ٩ٶٳرة

ََډُلَتَُٮلَُ َڅلََاٯلِضُّ َٓ ٜـ ٤ؾ ٩پ يتٯٴؼ وإِپٍپهتؿ ٢ٸٷپ ٩سپئؾ إئٵڀ دوٹځ هل ا٥ٳتٿ ا٥تل َ: تا

  . ٍپ٥رواة وإّپديڂ

  . داود ٕيبوأِري  ، ٍٓـ ٩ٯٞ ا٥دار٩ل٤سٻآت ٜثمن 

وا٥ٳلم ٜـ ٚر٣ف وٜٴٴف  الديڂٍتتبع أ٘پٹٸد  كا٥ٳتٿ ا٥تل َٯٶهل َ: ڍليَْرَِْخَاٯلتَيَډُلَتَُٮلَُ

  . والٳؿ ٜٴٸف

َّ  شتٴخٸص البٕا٥» و ، لٯِ ٴَ يْ ٥ٴز   شٹ٫ٿ ا٥رايڀ» ـ٤   . رجَ ٍٓـ 
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ُؿ يذ٤ر  ، ٤ؾ ٤تپب ذ٤ر ٢ٸف ٫٩ٶٱف ٚرف ٤ؾ ّديڂ ا٥ذي يدل ٜٔ ٍٲٸتفَ: افر٤ََلَْإَََډُلَتَُٮلَُ

 . ٩ٲٸداَ ً لپ ٍبٯض ا٥ٳتٿ وأ أ٘پٹٸد ٤ؾ ٩تـ ٩ـ آتقن إ٩پ ٩ستقٜبپً 

جع ٢ٸف أٚراف أّپديڂ ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ  ، ي٥ٴِٵز   ، شتٱڀ إذاف ٍٵٯر٢ڀ إٚراف» ـ٤ 

  . ورَبف ٜٔ ٩سپٹٸد ا٫٥حپٍڀ

جع ٢ٸف أٚراف  ،ٍٓـ ّجر شإتپف آٷرة ٍپ٥ٱقائد آبتٳرة ٍٺٚراف ا٥ٳتٿ ا٥ٯ٠ة» و

٩ٶتٲك اٍـ » و ، شا٥دار٩ل٩سٶد  » و ، شأمحد٩سٶد  » و ، شا٥٪پ٢ٯل ٩سٶد» و ، شآقٚٺ» أّپديڂ

 ، شٍـ ْزيٵڀا صحٸح» و ،٥ٴ٭حپوي  شذح ٩ٯپين أُپر» و ، شٜقاٹڀ٩ستخرج أيب » و ،شالپرود

  . شالپ٤ؿ٩ستدرك » و ، شا٥دار٣٭ٶل ٘ٶـ» و ، شّبپناٍـ  صحٸح» و

  . ٜـ ا٥ٶسخڀ آ٭بقٜڀ تٸٸزًا ٥ف ، ٩ٳتقٍڀ ٍپ٥ٸد ، ِزء وٹسخڀ ٩ـ ٤تپب أَ: طقَْٷلَُْخَٿلََـاٯلَْ

* * * 
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  اُتٖنَُِم

  احَلٔديح وِوُلُع اُزَدا َمََِيَلي َعٔتالَّ ٔدأعَوَكاِل

 

 

 

 

 

 

  . ٓ يست٭پع هذا ا٥ٯٴؿ إٓ ٍپلٱظ وآذا٤رة وممپر٘ڀ إ٘پٹٸد وآتقن -1

  . ٣قاٜد ا٫ٓ٭ٴح والٳؿ ٜٔ ا٥رواة اِتٷپديڀ -2

  . قل ٩ـ آردودآٲب٩ٯر٢ڀ  : الديڂ١پيڀ ٜٴؿ  -3

  . ٩ـ ٤تٿ آتقن وا٥ٯٴؾ وا٥سٻآت والرح وا٥تٯديؾ الديڂا٘تٵداد ٜٴؿ  -4

أن هذا ا٥ٯٴؿ ديـ ٢پٹٮروا ٜٵـ َٺْذون ديٶٳؿ -5
(1) .  

ه إٟ د  رَ ه إٟ ا٥ٲرائـ أ٤ثر ٩ـ ٩َ د  رَ وا٥رواة ٩َ  الديڂي الٳؿ ٜٔ  آتٲد٩َٞٯپ٩ؾ  -6

  . ا٬٥قاٍط وا٥ٲقاٜد

 ِٿ ٴْ إٟ ٣َ  ممپ ِر   ، ٍؾ أ٢سدوه ٜٴٸٶپ ، تٲد٩قنآٓ يسٶقن هذا ا٥ٱـ ٤م يسٶف  ٺْرونآت -7

  . الٲپئؼ ا٠٥ٜٸڀ

 : ُؿ محؾ الٵٸع ٜٴٸف ، إذا اْتٴػ إئٵڀ ي ٫٩٭ٴح ٢ل ي٫ح اٹتٲپء ٩ٱٷقم دون ١ٕه -8

 َُ   . تتٴط إّٳپم ؿ  ٕن هذا يٱيض إٟ ْٴط آٱپهٸؿ و٩ـ 

ي آسٺ٥ڀ ٩ـ  ٩ٯٸٶپً  يٶتٲل ٢ٸف ٩ذهبپً  ، الديڂٜٴقم ي  ي٬ع أّد ٫٩ٶٱپً  ٓ ي٫ٴح أن -9

  . وهؿ وتٴٱقن أصلً  ، آسپئؾ

ومحؾ  ، آتٲد٩ُٞؿ َتبع أ٥ٱپظ إئٵڀ  ، الديڂي  آتٲد٩ٞا٥قاِٿ ٖ٘ ٫٩ٶٱپت  -11

َُ  ، آتٺْريـا٫ٓ٭ٴح ٜٔ ٩رادهؿ ٓ ٜٔ ٢ٷؿ  تخريڃ وا٥ٯٴؾ وا٥ الديڂٍٶپء ٜٴقم  ؿ  و٩ـ 

 . وإّٳپم ٜٴٸٷپ
                                                 

يـ ، وإٍراهٸؿ  ٩روي ٜـ ( هق1) ِٕ ِ٘ أيب هريرة ، واٍـ ٜبپس ، والسـ ا٥ب٧ي ، وزيد ٍـ أ٘ٴؿ ، واٍـ 

،  ّپَؿ أّٸپء ، وأٍق ا٥بخپري٤پن اٍـ آديٶل ، وأمحد ، و : و٫َقر ٹٱسؽ ٥ق ، وا٬٥حپك ٍـ ٩زاّؿ . أ٣قلا٥ٶ َخِٯّل 

؟ أ٤ٶځ  ، ٢ٵـ يپ َرى َسٺل الديڂ، وٜٶدك ٩سٺ٥ڀ ي  و٣د ٜپسهؿ اٍـ ّجر وا٥سٸقٚل وٍٯض ٜٴمء ٧ٜٹپ

 . ٓ ريٿ ؟ والقاب ٩ٯروف أم ا٥سٸقٚل ا٥بخپري، أم َسٺل  َسٺل أمحد أم اٍـ ّجر
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  . آتٲد٩ٞوإزاّڀ آٱپهٸؿ آٰٴقٚڀ ٜٔ  ،ٓ ٍد ٩ـ آراِٯڀ ٩ـ ِديد وا٥ٰرٍٴڀ  -11

٢ٷل إ٩پ ُٵرة َٲٴٸد  ،آتٲد٩ٞي ترير اص٭لّپت  آتٺْريـٓ يٴتٱځ إٟ ٩ٲپٓت  -12

 ٢ٲپل ٍف ٩ـ ١ٕ أن يستٲيص ئٸپً ٷپ ٍدا ٥ف أ٩ر ٕول وهٴڀ ٢ٮٶف نپٲَ ٴِ ٭ْ وإ٩پ أن ٩ُ  ،ٍٯ٬ٷؿ ٍٯ٬پً 

 . يتثبځ وأ

  . واّداً  ّٱظ ٫٩٭ٴحپت إئٵڀ واّداً  قالؾ ا٩ٕثؾ ه -13

و٥ٯؾ هذا ٕن ا٥ٲقم ٤پٹقا ٓ  ، وٓ يٶتٲد ٜٴٸٷؿتٯريٱپت ا٥ي  آتٲد٩ٞٓ يٯٗض ٜٔ  -14

وأنؿ إٹم  ، پرب٩ٲ وأ ، وإٹم يتٳٴٵقن ٍٺ٩ر ٜپم ، وٓ يد٣ٲقن ي ّدودهپا٥تٯريٱپت يتٳٴٱقن ي 

ٜدم و ، ا٥تٯريٱپتَٳٴػ ي  ، آتٺْريـو٥ٸسځ ٚريٲتٷؿ ٤٭ريٲڀ  ، َٯپ٩ٴقا ٩ع هذا ا٥ٱـ ٜٵٴٸپً 

  . َٱٯٸؾ الپٹٿ ا٥ٶٮريا٥تق٘ع ي و ، ـ اإل٘ٷپبٜصقنپ 

  احَلٔديح اُوَطِقَأ

  . واخلٖ وإُر ٩ـ ِٷڀ اإلٚلق الديڂي ا٥ٯپدة ٍٞ  يٱر٣قنٓ  تٲد٩قنآ -15

َڈلدأَٛلَوَََرَُا٘لَِقََـتََـاٝلَُ

وأول ٩ـ ا٘تخدم ٥ٱظ آتقاَر اخل٭ٸٿ  ، آتٲد٩ٞٓ يٯٴؿ ٥ٱظ آتقاَر ي ٫٩ٶٱپت  -16

  . الديڂوَبع ٢ٸف ١ٕ أهؾ  ،ا٥بٰدادي 

ويٱٸد ا٥ٯٴؿ  ،ّجڀ إذا ُبځ  قوه - آتٺْريـٜٔ َٯريػ  -آّپد  الديڂ١پ٥ٿ  -17

ُف ا٥ٯ ، ا٥ٲ٭ٯل َٰ َٴ ٍَ ـْ    . ٵؾ ٍٵٲت٬پهَوُيْٴِزُم ٩َ

٢ټن أهؾ  ،ا٥قاّد ٓ يٴزم ٩ٶف ا٥٪ؽ ٢ٸف  الديڂاْتلف آحدُٞ ي الٳؿ ٜٔ  -18

  . ٩قن ٜٔ ١ٕهؿ٩ٲد   آتٲد٩ٞا٫٥ٶٯڀ ٩ـ إئٵڀ 

وهذا يسٶف أهؾ  ، ٯٵؾ ا٥ٲرائـ ا٥ٲپضٸڀ ٍپ٥ِٗٸحي ّديڂ ٹُ  تٲد٩قنآإذا اْتٴػ  -19

  . پصڀ دون ١ٕهؿْ آتٲد٩ٞٚريٲڀ ٜٔ  قممـ ه الديڂ

  . إذا َٯپرضځ إْبپر ٢پ٫ٕٓ إٟ آرِحپت -21

  . وإن ٤پن ا٥ٳؾ ٩ٲبقًٓ  ، أ٣قى ي ا٥ٶٱس ٩ـ ١ٕه ٩ـ ِٷڀ ا٥ٲبقل قإْبپر ٩ٶٷپ ٩پ ه -21
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ِحڂْلُحَ َاٯلٵلي

  . ا٫٥حٸح٥ذ٤ره ي َٯريػ  ٢ل ّپِڀ : ا٥٪ذوذ ٩ـ جٴڀ ا٥ٯٴؾ اخلٱٸڀ -22

ٶدهؿ  ٜٔ ٤ؾ ٩پ يتڃ   ٫حٸحا٥ ي٭ٴٲقن ا٘ؿ تٲد٩قنآ -23  . والسـ ا٫٥حٸحوهذا يٯؿ  ،ٍفٜ 

  . ٍٯٴڀ اإل٘ٶپد ٜٴڀ آتـ َٳقن ٩رَب٭ڀ ١پ٥بپً  -24

  . وٓ يٳتٱك ٍٵجرد ا٥ٶٮر ي اإل٘ٶپد ، الديڂٓ ٍد ٩ـ ُبقت ا٘تٲپ٩ڀ آتـ ي  -25

  . ا٘تٲپ٩ڀ آتـ يٳؿ بپ الپ٢ظ آٯروف ٍتمم آ٘تٲراء -26

  .(1)و٥قٓ اإل٘ٶپد ٥ٲپل ٩ـ ٙپء ٩پ ٙپء ،ٶپد ٩ـ ا٥ديـ اإل٘ -27

  . وهل ٜٶدي ٓ ٣ٸٵڀ ٜٵٴٸڀ لپ ، و٤ثر ا٥تبپهل بپ ، ٣د اٙتٷرت اإلِپزات ي ٧ٜٹپ -28

َِ  الديڂا٥ٯٵؾ ا٥ٸقم ي  -29  كوٓ يٳتٱ ، وهٶپ ٓ ٍد ٩ـ جع آخ٭قط ، اتپدَ ٤ٴف ٜٔ ا٥ق

دة٥ٍٳتپب ي تٲٸؼ ا د ٩ـ ا٥تٺ٤د ٩ـ دور ا٥ٶ٠ ُؿ  ، ٵخ٭قٚڀ وّا ـ ١ٕ آٻتـ ،ٍٓ  ـ ٩ٶٷپ ٩ ٻت  . و٩ٯر٢ڀ ٓا

 ، ٫ٍحتف إذا ُبځ ي ا٥ٶسخ ٜٶف ا٩ٗ٥ذيو٩پ سح  ، إصؾ صحڀ ٩پ ي ا٫٥حٸحٞ -31

  . شا٫٥ٰرى» ي ا٥ٶسپئلو٩پ ٘ٳځ ٜٶف 

  . ّجڀ ي ا٥ٯٲپئد وإّٳپم ق٢ٷ إذا ُبځ الديڂ -31

٢ټذا ِپءت إّپديڂ ٩ـ ١ٕ هذه ا٥٭رق ٢ٷل  ، ٩ٯرو٢ڀ إّپديڂ لپ ٚرق ٩سٴق٤ڀ -32

  . ٩ٮٶڀ وِقد ا٥ٯٴڀ

  . ٥تٵٳٶٷپ ٩ـ ذوط ا٫٥حڀ إّپديڂ ا٫٥حٸحڀ َتٱپوت َبٯپً  -33

َڈلعَُٷلََټلَِآڃلَْوَََڈلُلَٵَلَآ٘لَى

٢ټن ٜٴٵٶپ  ، َٲبؾ ا٥ٯٶٯٶڀ ٩ـ آٲؾ ٩پ ل يثبځ أٹف د٥سف ٜـ ضٯٸػ ، ي ا٥رواة آد٥سٞ -34

 ، ل ي٧ح ٍپ٥سمع قو٥ ، ويٲبؾ ممـ ٜرف ٜٶف ٤ثرة ٩لز٩تف ٓـ روى ٜٶف ،ؾ اخلٖ بِ ٣ُ آسٲط ُٲڀ أن 

 . و٩ـ ٩ٳثر ٓ يد٥س إٓ ٜـ ُٲڀ
                                                 

 ،( 1/17) شالرح وا٥تٯديؾ»واٍـ أيب ّپَؿ ي  ( ،1/78) شصحٸح ٩سٴؿ٩ٲد٩ڀ »٣پ٥ف اٍـ آبپرك ٤م ي  (1)

 .( 87)ص  شا٥ٯٴؾ ا٫٥ٰٕ»ي  ا٩ٗ٥ذيو
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ورٍم محؾ ٜٔ ا٫َٓپل ممـ ٜرف ٚقل  ، الديڂا٫َپل  ٥تحٲؼٓ ٍد ٩ـ ُبقت ا٥سمع  -35

 . ي٧ح ٍپ٥سمع ٩ـ ٙٸخفوإن ل  ٜر٢پً  ٩ٯپسَف ٓـ روى ٜٶف

 . آتٺْرونول يٱرق ٍٞ هذه ا٥ٕٱپظ إٓ  ، ة ٍٞ ا٫٥ٸغ ا٧٥يڀ ي ا٥سمعاآسپو إصؾ -36

  . ا٫٥ٸغ ا٧٥يڀ ٍٯدم ا٥سمع إصؾ ٢ٸٷپ اٹٲ٭پع ا٥سٶد -37

٢ٷل  ، ُبځ ٥ف هذا ا٥سمع ٩ـ ٙٸخف وٜـ را تا٫٥ٸغ آحتٵٴڀ ٥ٴسمع وٜد٩ف إن صدر -38

ٜد٩ف  ٩ـُبقت ا٥سمع  ل يِٗحوإذا  ، ٩ٶٲ٭ع ق٢ٷ ن ل يثبځ ا٥سمعإو ، هٵق٥ڀ ٜٔ ا٫َٓپل

  . ًا ٍٲرائـ َدل ٜٔ صحڀ ا٥سمع٘مٜف ٤بٕ اّتملإٓ أن يٳقن  ، ٩ٶٲ٭ع ق٢ٷ

َٜ  ا٥روايڀ ٍـ٢رق ٍٞ  -39   .(ن  )أَ  ( وا٥روايڀ ٍــْ )

 ،ٷدهممپ يٵٳـ أن يٳقن ا٥راوي ٣د ٙ (ن  ٤پن ْٖ )أَ ن ٢ټ : َٱ٫ٸؾ پ٢ٸٷ (ن  أَ ) ـ٢ټن ا٥روايڀ ٍ

َٜ ٢ٷذا ّٳٵف ّٳؿ  ،ممـ روى ٜٶف٘ٵٯف  وأ ا٥راوي ممپ ٓ يٵٳـ أن يٳقن  (ن  ْٖ )أَ  ٤پنن وإ .(ـْ )

 . (1)٢ٷذا ّٳٵف ٩ٶٲ٭ع٣د ٙٷده 

َڊلَُټلََاٯلثَى

  . ـ وآروءةيْ ا٥ٯدا٥ڀ ٩ردهپ ٍپلٵٴڀ إٟ آ٘تٲپ٩ڀ ي ا٥د   -41

وٓ وروم  ، ١ٕ ٢پ٘ؼ ، ٜپ٣لً  ، ٍپ٥ٰپً  ، ٩سٴمً أن يٳقن ا٥راوي  : ذط ا٥ٯدا٥ڀ -41

  . وي آبتدع َٱ٫ٸؾ وٹزاع ، ةوءآر

ٖ  آروءة ا٥تل يُ  -42   . ع ٜم ي٪ٞ ٜٶد ا٥ٶپسوا٢ٗ٥   ،هل ىٶٿ إدٹپس  :  ٜٶٷپ أهؾ ا٥ٯٴؿٯ

  . ا٥٭ٯـ ي ا٥رواة ٍسبٿ ْقارم آروءة ٹٮري -43
٢ل يبحڂ ٜـ ّپلؿ  ، الديڂٍټجپع أهؾ  ، ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ ٤ٴٷؿ ٜدول -44

  . ريض الل ٜٶٷؿ ي إ٘پٹٸد
  . يٱٸد ي ا٥ٰپ٥ٿ َقُٸؼ ا٥راوي آتٲد٩ٞا٫٥دوق ٜٶد  -45

                                                 
ويريدون ٍف الٳپيڀ ٜـ ٫٣تف،  "ٜـ ٢لن"و٥ٳـ ٤پن ا٥ٲد٩پء ٤ثًٕا ٩پ يٲق٥قن: َٶبٸف: ٣پل اٍـ رِٿ:  (1)

 ف، ٓ يٲ٫دون ا٥روايڀ ٜٶف.وا٥تحديڂ ٜـ ٙٺٹ
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إذ ٣د يريدون ٍف  ، َقُٸٲف ٩٭ٴٲپً  آتٲد٣ٞ٩د ٓ يٱٸد إٚلق ٥ٱظ ا٥ثٲڀ ٜٔ ا٥راوي ٜٶد  -46

  . ٜدا٥تف ا٥ديٶٸڀ دون ضب٭ف

د  ٥ٸس ٩ـ  -47   . ا٥ثٲڀ أن ٓ خي٭ئ َّ

 . ول يٯٴؿ ٢ٸف ِرح وٓ َٯديؾ ٢پٕصؾ َقُٸٲف ، (1)ي إصقل ا٫٥حٸحبپ ِّ پ٩ـ أْرج ٥ف َص  -48

َ َطَُّضَْاٯلٶلي

يپت ا٥راوي و٩ٲپرٹتٷپ ٍٵرويپت ا٥ثٲپت ٥ٸٶٮر ي ٩قا٢ٲتف رو٩يٯرف ا٬٥بط ٍسٖ  -49

  . وٍپٓذا٤رة ، وٍپْتبپر ا٥راوي ، ووپ٥ٱتف لؿ

٢پٕصؾ آّتجپج ٍف ّتك يدل ا٥د٥ٸؾ ٜٔ  ، ٩ـ ٤پن صقاٍف أ٤ثر ٩ـ ْ٭ئف وومهف -51

  . ومهف وْ٭ئف أ

ورِؾ ّپ٢ظ ا٥ٰپ٥ٿ ٜٔ  ، رِؾ ّپ٢ظ ٩تٲـ ٓ خُيتٴػ ٢ٸف : ا٬٥بط ٩راَٿ -51

ورِؾ ّپ٢ظ ا٥ٰپ٥ٿ ٜٔ ّديثف اخل٭ٺ ٢ٷذا ُيٗك  ، ٢ٷذا ٓ ُيٗك ّديثف ، ّديثف ا٫٥حڀ

 . ٤م ٣پل اٍـ ٩ٷدي . ّديثف

 . وٹقع اخل٭ٺ ، وإٹم آرِع إٟ ٤ثرة ّديڂ ا٥راوي و٣ٴتف ، ٩ٶ٬بط٥ٸس ي ا٬٥بط ٩ٲدار  -52

وٙديد  ، ْٱٸػ ٓ يسٲط ا٥راوي : ٜٔ ٣سٵٞ قوه ، ٘قء الٱظ درِپت ٩تٱپوَڀ -53

  . يسٲط ا٥راوي

  . ٜرف أٹف أْذ ٜٶف ٣بؾ اْتلٚف ُٲڀإٓ ٍروايڀ  آختٴط ا٥ثٲڀ ٓ يٯتد   -54

 ، ٍٯده و٣بؾ آْتلط أ : تٴ٭ٞ ٩تك و٣ع ا٥سمع ٩ٶف٩ـ ل يتبٞ ٩ـ ا٥رواة آخ -55

  . و٣د يٯتٖ ٍف ، ٢ٸف يتق٣ػ

  . ٓٶٯف ٩ـ ا٥تحديڂ ٍٯد اْتلٚف ، و٩ٶٷؿ ٩ـ ل يرض آْتلط ّديثف

 : ويٯرف آْتلط ا٥ٱپّش ٩ـ ا٥ٸسٕ ٍٺ٩قر

 . ٍتٶ٫ٸص إئٵڀ : إول
                                                 

 .أي ي ١ٕ آتپٍٯپت وا٥٪قاهد (1)
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 . ط ٜٲٴف تپ٩پً ٜٔ اْتل ٜٶف ٩ـ آٶٳرات ٩پ يدل أن يروى : وا٥ثپين
 .ا٫٥حڀ ي ٤تبٷؿ ٜٶف ٩٪ٗٚل٤ټْراج  ،٩ـ وصػ ٍپْٓتلط  ٩عالٱپظ  ٍتٯپ٩ؾ : وا٥ثپ٥ڂ

 .ؿّديثٷ صحٸحممـ يٵٸز ٣د َٲبؾ أْبپر آختٴ٭ٞ إذا ٤پن ا٥راوي ٜٶٷؿ ٩ـ ٤بپر الٱپظ  -56

ٕ  ََ  ـْ ٩َ  -57   . ْ٭ٺ ٢ٸفأٹف أُرد  ٩ـ ّديثف ٩پ ٜٴؿ  ، ٰ

  . ممـ ٣بؾ ا٥تٴٲٞ ڂالديٓ يٲبؾ  -58

 . وٓ ٤ؾ ٩ـ َٴٲـ ي٬ٯػ ّديثف ،و٥ٸس ٤ؾ َٴٲٞ يرض  -59

 . إٹم يرض ا٥تٴٲٞ ٍپ٥راوي إذا ٤ثر ٩ٶف و٤پن ٩پ َٴٲٶف ٥ٸس ٩ـ ّديثف -61

  . ا٥٭ٯـ ي ا٥راوي ي ٜدم ضبط ا٥ٳتپب إٹم يٳقن ٢ٸٵـ ٥ٸس ٥ف ّٱظ إٓ ٩ـ ا٥ٳتپب -61

  . إذا روى ٩ـ ٤تپٍف ، ٤تپٍفَٲبؾ روايڀ ٩ـ ل يٱظ ٩پ ي  -62

 : أ٩قر ٍٺّديٯرف تديڂ ا٥راوي ٩ـ ٤تپٍف  -63

 . ٩ـ ٤تپٍف ثّد   فأٹ ٍت٧يف -أ

  . يدث إٓ ٩ـ ٤تپٍف أٹف ٓ ٚريٲتفٯرف ٩ـ أن يُ  -ب

 . إذا ٣ؾ  اخل٭ٺ ي ّديثف -ت

  . ڀإٓ ي ٣بقل ا٥رواي ، ٥ٸس ذًٚپ أن يٳقن الپ٢ظ ٜدًٓ ي ديٶف وٓ صپد٣پً  -64

٩ـ ّٱظ ٜدد ٤بٕ ٩ـ إّپديڂ  الديڂتٳـ ٚپ٥ٿ  ، ٩ٯر٢ڀ أصح إ٘پٹٸد -65

  . وتٳٶف ٩ـ ٩ٯر٢ڀ ا٥ٯٴؾ ، ا٫٥حٸحڀ

إ٩پ  ، ٍؾ ٓ ٍد ٩ـ َٲٸٸد صحڀ إ٘پٹٸد ٍٶسبڀ ، ٓ يٳؿ ٥سٶد ٩٭ٴٲًپ ٍٺٹف أصح إ٘پٹٸد -66

  . ٹحقه وأ ، ٍٴد وأ وإٟ را

َعَُدَِتََّضَْاٝلَُ

٩پ دام  ،١ٕ داٜٸڀ  و٘قاء ٤پن داٜٸڀ إٟ ٍدٜتف أا٥ثٲپت ٩ـ ٍبدٜڀ  لر٩٩ـ  روايڀٲبؾ َ -67

 . ٢ٴٶپ ّديثف وٜٴٸف ٍدٜتف ،ّديثًپ ٩ٶٳرًا يٻيد ٍدٜتف  وإذا ل ير ،تٺوًٓ ١ٕ ٩ٯپٹد ٩ُ 

َّ أْرِتف ٍدٜتف ٩ـ ُبځ أن   -68  . ّديثف ُرد  ا٥ٯدا٥ڀ  د  ٜـ 
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َُلَقَْځلَُْجَاٝلََ

جرح وٓ َٯديؾ  -69  . ٢بٯض ا٥رواة ٩٪ٷقرون و٥ٳـ ٍپ٥ٳذب : ا٥٪ٷرة و٤ذا ،الٷپ٥ڀ ٥ٸسځٍ 

 . هد  رَ  وأَدل ا٥ٲرائـ ٜٔ ٣بق٥ف  ّتكآجٷقل ا٥ذي ٓ َٯٴؿ ّپ٥ف يتق٣ػ ٢ٸف  -71

إذا  صحٸح٘ٶد  ، ٩بٷؿ و٢ٸف صحپيب نٷقل أ وأ ، ا٥سٶد ا٥ذي ٘ٲط ٩ٶف صحپيب -71

  . َقا٢رت ٢ٸف ذوط ا٫٥حڀ إْرى إٟ ٩ـ دون ا٫٥حپيب

  . ي أٹقاع آجٷقل يٱر٣قنٓ  تٲد٩قنآ -72

ا٥سٖ ٣پٜدة ٩ٶ٬ب٭ڀ ٘قى اٜتبپر  آتٲد٥ٞ٩ٸس ٓرَٱپع الٷپ٥ڀ ٜـ ا٥راوي ٜٶد  -73

  . وا٥ٲرائـ وآرِحپت

أهؾ  فٜٶ٤ٺن يروي  ، وإٹم ا٥ٯٖة ٍپ٥٪ٷرة وروايڀ الٱپظ ا٥ثٲپت ،ل ٜٖة ٍتٯدد ا٥رواة ٢

  . ممـ ٓ يروي ٜـ آجپهٸؾ ا٥ٯٴؿ

 ٷؿ٩ـ ٚبٲڀ ٙٸقْ أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ْپصڀ إذا ٤پن ٩ـ ل يٯر٢فجٷپ٥ڀ يٳؿ ٍ -74

 . ٢ل ؿوْپصڀ ٩ـ ١ٕ ٍٴده ؿو٩ـ دون تٷؿ٤پن ي ٚبٲوأ٩پ ٩ـ  ،٩ـ ٢ق٣ٷؿ  وأ

٣د روى ٜٶف جپٜڀ ول  ا٥رواة٩ـ ٤پن ٩ـ ٥ٳـ  ،٩ـ ٓ يٯرف ٥ٸس ٍحجڀ إصؾ أن  -75

 . ا٥ثٲپت ٣ُبَِؾ ّديثفّديڂ  فيثأّپدووا٢ٲځ  ،يٺت ٍم يٶٳر ٜٴٸف

  : ٩راَٿآجٷق٥قن  -

 . اّتٵؾ ّديثفروى ٩پ ل يستٶٳر إذا  ،أو٘پٚٷؿ  و٤بپر ا٥تپٍٯٞ أ ٚبٲڀ -أ

 . ٜٶف اةٸختٴػ ٍپْتلف ا٥رو٢ ،صٰپر ا٥تپٍٯٞ  -ب

 .واٱردَأضٯػ ٓ ٘ٸم إذا ٢ٷٻٓء  ،أَبپع ا٥تپٍٯٞ ٢ٵـ ٍٯدهؿ  -ت

 . ٥ٯدا٥تف وأ٣قىأر٢ع لديثف  ٢ٷذا ، ڀإٓ ٜـ ُٲ٩ـ ٓ يروي ٩ـ روى ٜٶف  -ث

 . ي٬ٯٱف٢ټن ذ٥ؽ ممپ  ،قصقف ٍتد٥ٸس ا٥٪ٸقخ آ ٩ـ روى ٜٶف -ج

 . ٢ٷٻٓء أضٯػ ٩راَٿ آجٷقل ،ٜٶٷؿ إٓ ا٬٥ٯٱپء  و٩ـ ل ير -ح 

ِحڂْلِحََعَُوَْر٬َُلَُ َاٯلٵلي

  . صحٸحوّديڂ إ٘ٶپده  ، صحٸحّديڂ  :  ٣قلؿٍٞ يٱر٣قنٓ  تٲد٩قنآ -76

  . الديڂصحڀ  : ٓ يٴزم ٩ـ ٣قلؿ أصح رء ي ا٥بپب -77
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 . پت٩  إُ  ، و١پ٥بف ٓ خيرج ٜـ ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ ، ٓ يتجپوز ا٥سبٯڀ آٓف الديڂ٩پ صح ٩ـ  -78

  . ٓ يٳؿ ٜٴٸف ٫ٍحڀ وٓ ضٯػ ٩پل ىٵع ٚر٣ف ٤ٴٷپ الديڂ -79

  . آٯتدلا٥سٶل آٻهؾ  قهآٯتٖ ٩ـ إئٵڀ ي ٣بقل ا٥ت٫حٸح  -81

 صحًڀ وضٯٱًپ ٢ٱل ٣بقل الٳؿ َٱ٫ٸؾ: الديڂإذا اْتٴػ الٳؿ ٍٞ أهؾ ا٥ٯٴؿ ٜٔ  -81

 . آتٲد٢ٞ٩پ٫ٕٓ إٟ  آتٺْريـو آتٲد٩ٞأن يٳقن اخللف ٍٞ  -أ 

٢ٵـ ٤پن ٩ـ أهؾ ا٥ٶٮر وا٥ِٗٸح ٢ٴف ا٥ِٗٸح  : أٹٱسٷؿ آتٲد٩ٞأن يٳقن اخللف ٍٞ  -ب 

 .٥ٸٯٸٶفهذا ا٥ٯٴؿ ـ ِس وأ٩پ ٘قاهؿ ٢ٷذا يسٺل ٩ـ ُي  ، آتٲد٩ٞٯٴٵٸڀ ٜٔ ٩ٶٷڃ و٢ؼ ا٬٥قاٍط ا٥

 . ٢پ٥٪ٺن ٢ٸف ٤پ٥ذي ٣بٴف آتٺْريـأن يٳقن اخللف ٍٞ  -ت 

َُـََْلَِضَاَاَْلِديڌل

  . آٜٗاضيسٴؿ ٩ـ  آتٺْريـي ٤تٿ  السـ٥ٸس َٯريػ ٥ٴحديڂ  -82

  . ا٬٥ٯٸػهؿ ٢پ٥ٰپ٥ٿ ٩راد السـ تٲد٩قنآإذا أٚٴؼ  -83
وإن ٤پن ٢ٸف  ،وي٪ٗط ي راويف ا٬٥بط  ، ٥ذاَف يٳٱل أن يٳقن ٩ـ ٚريؼ واّدة السـ -84

  . ٍٯض اخلٱڀ
ويٳٱل ي ٍٯض  ، ٩ـ ١ٕ ٙدة ي ا٬٥ٯػ ، ٢ٸ٪ٗط ٢ٸف َٯدد ا٥٭رق : ٥ٰٕه السـوأ٩پ 

  . ٳـ ٥ٸس ِداً ي٫ؾ ٥سقء الٱظ ٥ قو٥ ، ٥ذاَف السـرواَف أن يٳقن ضب٭ٷؿ أدٹك ٩ـ ضبط رواة 
ؤٜ  ، ؤٜ ٩پ ْػ ضبط راويف ، أّٸپٹپً  ا٫٥حٸحٜٔ  السـي٭ٴٲقن  تٲد٩قنآ -85

 ٸٜٞٔ آٯٶالسـ ا ٢ٲ٧و آتٺْرونأ٩پ  ، وا٬٥ٯٸػ ٍٺٹقاٜف ٍؾ ّتك ٜٔ آٶٳرات ،آٶجٖ  ا٬٥ٯٸػ

ٸ  
ِّ  . آتٲد٩ٞداهتؿ ٜٔ واٹتٲپ ، َٯرف ْ٭ٺهؿ ي ٤ثٕ ٩ـ اٜٗاضپهتؿ وبذا ،ٜٶدهؿ ْٞ آص٭ل
 أدٹكدرِپت ا٫٥حڀ إٟ  أ٥ٜٔٴحديڂ ٜٔ ُمٹٸڀ أضب دائرة ٍٞ  ا٩ٗ٥ذيتسٞ  -86

  . (1)درِپت ا٬٥ٯػ
ف ي ا٥ٯٲپئد إٓ أن يتٱؼ آتٶپن تپ٩پً  السـ -87  . ٕن ا٥ٯٲپئد َق٣ٸٱٸڀ ٥ٱٮًپ و٩ٯٶًك  : ٥ٰٕهٓ  يتڃٍ 
  . الديڂ تسٞڂ ي ٘ٶٶف ٜٔ ّدي دأيِب داوٓ يٴزم ٩ـ ٘ٳقت  -88

                                                 
 .ه رمحف الل ل يٯرف ٩راد ٢ٷق ا٩ٗ٥ذيوٍف َٯرف أن ٤ؾ ٩ـ ٣پل ٍتسپهؾ  (1)



 64 

 عُ ِوُطِكف وامَلِوُقِوع وامَلِوُفِسامَل

َ . آر٢قع ٓ يستٴزم ا٫٥حڀ وٓ يٶپ٢ٸٷپ -89

َُفَقَْ٭لَُقَْاٝلََ

وٍپ٫َپل اإل٘ٶپد ٘قاء ٍپ٥ت٧يح ٍپ٥سمع ٜـ  ، ٍپٙتٷپر صحبتف٥راوي ڀ ابَثبځ صح -91

 .وٍتٶ٫ٸص أئٵڀ ا٥٪ٺن ، طـ ر٘قل الل ٜف روايڀ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ ٜٶوٍ ،آٯپسة ٠ٍٚٷپ  وأ طا٥ٶبل 

  . ٢ٲد يتبٞ ٢ٸف ٜٴؾ ٤ثٕ ٩ـ إّپديڂ ، ٩پ٘ڀ ِداً ف قالپِڀ ٥ٴٵق٣ -91

  : ٣قل ا٫٥حپيب يٯٵؾ ٍف ٍثلُڀ ذوط -92

  . أن يٳقن ا٫٥حپيب ٩ـ ٢ٲٷپء ا٫٥حپٍڀ - أ

  . ٓ خيپ٥ػ ٹ٫پً أن  – ب

  . ٓ خيپ٥ػ ٣قل صحپيب آْرأن  – ت

َ عَُقَْٷلَُټلَْاٝلََ

َ . ٓ يتڃ ٍف ي رء آٲ٭قع -93 

 . ضقاٍط ٣بقل آٲ٭قع أيرس ٍٳثٕ ٩ـ ضقاٍط ٣بقل آق٣قف -94

ََرَُقَْځلَُٴْلَاٝلََ

  . صحتف الديڂٓ يٴزم ٩ـ ٙٷرة  -95

َزَُيَْزَِاٯلٹلََ

  . ٥ٸس ا٥ٯزيز ذًٚپ ٥ٴ٫حٸح -96

َډُلَيَْرَِاٯلٺلََ

  . ٥ذ٥ؽ ٤پن جپٜڀ ٩ـ ا٥سٴػ يذرون ٩ٶف ، الديڂا٥ٰريٿ ذ  -97

  . ٓ إ٘ٶپداً  ٓ يقِد ١ريٿ ٩تٶپً  -98

  . ش إٜمل ٍپ٥ٶٸپت »٤حديڂ  ،وىتٵع ا٩ٕڀ ٜٔ صحتف  ،١ريبًپ  الديڂرٍم يٳقن  -99

ٜٔ ٜل٩ڀ  ق٢ٷ : ا٥ثٲڀ آٳثر إذا أ١رب ٍبٯض ّديثف ٜـ ٙٸخ ٜرف ٍپ٥ٯٶپيڀ ٍف -111
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  . ومهتف ي ا٥٭ٴٿ ، ضب٭ف

 : ّپ٥ٞ ٤ثرة ا٥ٰرائٿ إٹم َرض ا٥راوي ي -111

 . ةأن َٳقن ٩ع ١راٍتٷپ ٜـ ٙٸقخ ُٲپت ٍٺ٘پٹٸد ِٸد : إوٟ

 (1/98اٹٮر ا٥تٶٳٸؾ ) . أن يٳقن ٩ع ٤ثرة ١رائبف ١ٕ ٩ٯروف ٍٳثرة ا٥٭ٴٿ : ا٥ثپٹٸڀ

 . ٍٞ ا٥ٰريٿ وآٶٳر وا٥٪پذ تٲد٩قنا٤ٓثًٕا ٩پ يسقي  -112

َُسَڂلَْـٯلَِْدَواٯلتَياٯلٹَلڀلْٹَلڀلڊَُلَ

  . الديڂي ّٳٵٷؿ ٜٔ  ،ٶٯٶڀ آد٥س ي ا٥ٰپ٥ٿٓ يٯتٖون ٜ تٲد٩قنآ -113

َٜ  :٘ٶپدي اإل ا٥َٯٶَْٯٶَڀُ  -114 و٥ٸسځ ٩ـ  ، ( ٍٯدهْـ هل ممـ دون ا٥راوي ا٥ذي ِپء ٥ٱظ )

  . ا٥راوي ٤لم

ـُ  -115 َُٓٯٶَْٯ يد٥س ٜـ  وأ ،٩ٳثرًا ٩ـ ا٥تد٥ٸس  أن ٓ يٳقن آد٥س ٩ت٫ؾ ٠ٍط ا

  . ـ روى ٜٶفوأن يثبځ ٥ٲپء آٯٶٯـ ٍٵ ، ا٬٥ٯٱپء

٤ثٕ ا٥روايپت  قوه ، ٩ـ ا٥تد٥ٸس إذا ٤پن ٩ٲلً  : يٲبؾ ٩ـ آد٥س ا٥ذي ل ي٧ح -116

٤پن ٩ٳثرًا ٜـ ٙٸخف  وأ ، ٤پن ٓ يد٥س إٓ ٜـ ُٲڀ وأ ، ر٩پ ل يٳـ ٢ٸم ٜٶٯـ ٩ستٶٳَ  ، آت٫ٴڀ

ُٜ  ٙٸخف ٓ يروي ٜـ ا٥تٴٵٸذ ٤پن وأ ، وٜر٢ځ ٩لز٩تف ٥ف   . ٩ٶف ٹف ٣د ٘ٵٯفأٴؿ إٓ ٩پ 

و١پ٥ٿ  ، ير٘ٴقنوإٹم ٤پٹقا  ، وصػ ا٫٥حپٍڀ ٍپ٥تد٥ٸس آتٲد٩ٞ٩ـ  ٓ أٜٴؿ أّداً  -117

  . وإذا أر٘ٴقا ٜـ َپٍٯل ٍٸٶقا ، ٩ر٘لهتؿ ٜـ صحپٍڀ ٩ثٴٷؿ

  . آسٲط ٥ٸس ٙديد ا٬٥ٯػ ٜٴؿ أن ا٥راويّديڂ آد٥س ي٫ٴح ي آتپٍٯپت إذا  -118

٧يح ٍپ٥سمع ي جٸع ٚبٲپت ا٥سٶد، وإٹم يٳٱل أن ٓي٪ٗط ي ٩د٥س ا٥تسقيڀ ا٥ت -119

 ي٧ح ٍسمٜف ٩ـ ٙٸخف وٍسمع ٙٸخف ٩ـ ٙٸخف.

َؿَُځلََّضَْاٝلَُ

 . ذٜل ٍف ّٳؿٌ  ََٯٴ َؼ  وأ ، آبٷؿ إذا ٤پن ي آتـ ٢ل يٻُر إٓ أن يٳقن ٥ف َٯٴؼ ٍپ٥سٶد -111

وُٲف إ٩پم ٩ٯتٵد ي  وأ ، ٜـ ُٲڀ إٓآبٷؿ ٜٔ ا٥تقُٸؼ إذا روى ٜٶف ٩ـ ٓ يروي  -111

  . الرح وا٥تٯديؾ
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َُلَڈلزََِواٯلڀلَيڈلِٖلَاٯلٹلَََڈلدَُڀل٢ََْلَالَِ

و٤ٴم ٣ّٴځ  ، ٣ّٴځ ا٥ق٘پئط ا٥رواةٕٹف إذا ٣ّؾ ٜدد  : إصؾ أن ا٥سٶد ا٥ٯپٌ أ٬٢ؾ -112

  . ا٥ق٘پئط ضٯػ اّتمل اخل٭ٺ
  . وإٹم ا٥ٯٖة ٍپ٘تٸٱپء ذوط ا٫٥حڀ ،ا٥سٶد  ق٥ٸس ا٥ٯٖة ٍٯٴ -113

َُؾ٢ََلَرَْاٝلَُ

  . ٜـ ُٲڀ إٓآر٘ؾ ضٯٸػ إٓ ٩پ ٤پن ٩ـ روايڀ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ ممـ ٓ يروي  -114

و٩پ ٤پن ٜٵـ  ،أ٣قى ممپ ٤پن ٜٵـ دونؿ  ،٢م ٤پن ٜـ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ  : آر٘ؾ ٩راَٿ -115

ٓ يروي إٓ ٜـ ُٲڀ أ٣قى ممپ ٤پن ٜٵـ يروي ٜـ ٤ؾ ضب
(1) .  

َعَُٷلَِټلََڀلَْاٝلَُ

 . ٹٲ٭پع ّتك يثبځ ا٫َٓپلإصؾ ي ا٥سٶد آ -116

و٩ـ ٓ يروي  ،إٓ ٩پ ٤پن ٩ـ ٩را٘ٸؾ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ  ،آٶٲ٭ع ٩ـ أضٯػ إ٘پٹٸد  -117 

 . إٓ ٜـ ُٲڀ

َرَُٽلََڀلَْاٝلَُ

 . ٘قاء آتٲد٩ٜٞٶد  آٶٳر وا٥٪پذ -118

٢ټن آٶٳر وپ٥ٱڀ ضٯٸػ  ، ي٪٤ٗپن ي ٩سٵك آخپ٥ٱڀ ويٱ٣ٗپن ي ٹقٜٷپ آتٺْريـٜٶد و

َ . صدوق ٥ألرِح ووا٥٪پذ وپ٥ٱڀ ُٲڀ أ ، ألرِح٥

وَپٍع ا٥تپٍٯٞ ٩ـ ي ٚبٲڀ ا٥تپٍٯٞ ٢ٸحتٵؾ ا٥تٱرد  ،ٓ ٍد ٩ـ ٩راٜپة ٚبٲڀ ا٥رواة  -119

 . ا٥روايڀ ٢پ٥تٱرد ي ا٥ٰپ٥ٿ ْ٭ٺ ٩ـ آتٱرد روأ٩پ ٩ـ دونؿ ي ٧ٜ اٹت٪پ ،الپ٢ظ

ا٥ثٲپت  وٱرد ٍف واّد وإن ل يرإذا َ الديڂيٲق٥قن ي  آتٲد٩ٞأ٤ثر الٱپظ  -121

ٷؿ إٓ أن يٳقن ممـ ٤ثر ّٱٮف واٙتٷرت ا٥ٴّ  ، ويٯٴقن ذ٥ؽ ٜٴڀ ٢ٸف ، ٹف ٓ يتپٍع ٜٴٸفأ : ْل٢ف

                                                 
 . ٍؾ هٻٓء ٩را٘ٸٴٷؿ ريح (1)
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ولؿ ي ٤ؾ  ، ورٍم يستٶٳرون ٍٯض َٱردات ا٥ثٲپت ا٥ٳبپر أي٬پً  ، ٜدا٥تف وّديثف ٤پ٥زهري وٹحقه

 . (2/26ش )ا٩ٗ٥ذيذح ٜٴؾ » راٹٮ . و٥ٸس ٜٶدهؿ ٥ذ٥ؽ ضپٍط ي٬ب٭ف ، ّديڂ ٹٲد ْپص

٢ٷذا  ، و٤ثرة ا٥رّٴڀ و٤ثرة إْذ ، إذا َٱرد اإل٩پم الپ٢ظ آٯروف ٍٳثرة ا٥روايڀ -121

  . پلديڂٜٔ ٜٶپيتف ٍ د٥ٸلً  ويٯد ٩پ َٱرد ٍف ، يٲبؾ َٱرده
  . ٥ف اْت٫پص ٍٵـ َٱرد ٜٶف ٢ٸٲبؾ وٓ يٯد ٹٳپرة وو٤ذا إذا اٹٱرد را -122

٢پ٥ذي ي  ،إن ٤پٹځ ٩قا٢ٲڀ ٓپ روي ي ٧ٜ ا٥روايڀ ،ٯد ٧ٜ ا٥روايڀ٤ؾ روايڀ ٍ -123

  . ٜٶٷپ لٰٶي٧ٜ ا٥روايڀ 

ي  ورَُ ل  وأ ،٢ٸٷپ زيپدة ٜٴٸٷپ وأ ،يڀٓپ ي ٧ٜ ا٥روا و٩پ ٤پن ي ١ٕ ٧ٜ ا٥روايڀ وپ٥ٱپً 

  . ٩ٶٳرة وڀ أٴ  ٯَ ٢ٷذه ٩ُ  ،٧ٜ ا٥روايڀ

  . ٢ٲد أ١رب ڀ٢ٵـ أَك ٢ٸٷپ ٍٰٕ ا٥٭ريؼ آٯرو٢ : إ٘پٹٸد لپ ٚرق ٩ٯرو٢ڀ ٩سٴق٤ڀ -124

  . آٶٳر أٍدًا ٩ٶٳر -125

 ،ول خيپ٥ػ ٢ٸف ٩ـ ي ٚبٲتٷؿ  ،أّدهؿ ٜٔ ا٘تٶٳپر ّديڂ  وأ تٲد٩قنآإذا ٹص  -126

 . ْٱل ٜٴٸٶپ و٢پ٥تسٴٸؿ لؿ واِٿ ٘قاء أدر٤ٶپ ٘بٿ آ٘تٶٳپر أ

٤ٵسٶد  -نپيڀ ا٥ٲرن ا٥ثپ٥ڂ ٢م ٍٯده  - ٩ٮٶڀ آٶٳرات ا٥ٳتٿ آتٺْرة ٜـ ٧ٜ ا٥ٶٲد -127

 . ا٥بٸٷٲلو٘ٶـ  الپ٤ؿو٩ستدرك  ا٥دار٣٭ٶلا٥ٳبٕ و٘ٶـ  ا٥٭ٖاينا٥بزار و٩ٯجؿ 

إو٘ط  ا٥٭ٖاينٓ ٍد ٩ـ ا٥ٯٶپيڀ ٍپ٥ٳتٿ ا٫ٓٶٱڀ ي ا٥ٰرائٿ وا٢ٕراد ٤ٵٯجٵل  -128

 ،واخل٭ٸٿ ا٥بٰدادي  ،پين إصبٷ ُٹَٯْٸؿو٤تٿ أيب  ،وا٢ٕراد وا٥ٰرائٿ ٥ٴدار٣٭ٶل  ،وا٫٥ٰٕ 

٢ټن هذه ا٥ٳتٿ  ،ّبپنوآجروّٞ ٍٓـ  ،وا٥ٳپ٩ؾ ٍٓـ ٜدي  ،و٤تٿ ا٬٥ٯٱپء ٬٤ٯٱپء ا٥ٯٲٸٝ 

 . ا٥ٰريٿ وآٶٳر الديڂبپ يٯرف 

َدَُرَْٻلََاٯلَْ

ََ  ، وي ٜٷد ا٥تپٍٯٞ أ٣ؾ ، يٳثر ا٥تٱرد ي ٜٷد ا٫٥حپٍڀ -129 ُؿ  ، ع ا٥تپٍٯٞ أ٣ؾبَ وي ٜٷد 

دل ٜٔ ا٬٥ٯػ  ، ٢ټذا اٹٱرد ٜٶف واّد ، و٢ٴرٍم ٤پن ٥ٴ٪ٸخ ا٥قاّد ُلُمئڀ را ، ذ٥ؽ٣ؾ ا٥تٱرد ٍٯد 



 68 

  . وا٥ٶٳپرة

پ٥ِ  ، َپٍع ا٥تپٍٯٞ وو٩ـ ٚبٲڀ ا٥تپٍٯٞ أ ،٤پن آتٱرد ٩ٲبقًٓ  إذا -131 ػ ٢ٷذا ٩ٲبقل ٩پ ل خُيَ

  . أرِح ٩ٶف ق٩ـ ه

وإٹم يٲبؾ ٩ـ ا٥ثٲڀ  ، ٹٳپرة تٲد٩ٞا٢ٓټن ٩٭ٴؼ ا٥تٱرد ٜٶد  ،دون َپٍع ا٥تپٍٯٞ  ـْ أ٩پ ٩َ 

 ُٓ أ٩پ َٱرد  . الٱپظ روايڀ ا٥ثٲڀ ٓجرد ٤قٹف َٱرد بپ و٥٭پٓپ رد   ، آ٪ٷقر ٍپ٥٭ٴٿ ْپصڀ ٳثرا

  . ٢ٺٙد ٹٳپرة ، ا٬٥ٯٸػ

ڈلذَُّ  اٯلٴلي

إذا ٤پن ٍٵٯٶك ا٥تٱرد  وأ٩پ ، إذا ٤پن ا٥٪ذوذ ٍٵٯٶك آخپ٥ٱڀ ، ٓ يٯت٬د ٍپ٥٪پذ -131

  . ٍع ٥ف أصلً ٢پ٥تٱرد ٓ ٩تپ

  : أوٟ ٩ٶف قَٲبؾ وپ٥ٱڀ ا٥ثٲڀ وإن ْپ٥ػ ٩ـ ه -132

  . إذا ٤پن آخپ٥ػ ٩ـ أُبځ ا٥ٶپس ي ٙٸخف آختٴػ ٜٴٸف ـأ 

  . ـ أن يٳقن آخپ٥ػ ٩ـ إئٵڀ آ٪پهٕب 

٢ٸدل  ، ٜٔ ا٥قِٷٞ الديڂ٢ٕوي  ، و١ٕ ا٥ذيـ ْپ٥ٱقه ، ١ٕ آخپ٥ػ وـ أن يٺيت راج  

  . أن روايڀ آخپ٥ػ هٱقٛڀ هل إْرىهذا ٜٔ 

  . ٜٔ ٩پ رواه ا٥ٱرد والمٜڀ الديڂ٢ٸحٵؾ  ، د ـ أن يٳقن ا٥٪ٸخ آختٴػ ٜٴٸف ٩ٳثراً  

  . و٩ـ ْپ٥ٱف ٥ٸس ٤ذ٥ؽ ،٩ـ ٤تپٍف َث ـ أن يٳقن آخپ٥ػ صپّٿ ٤تپب وّد   هـ 

 . ٫٣ڀ الديڂيروي ٩ع  ٤ٺن ، ٣رائـ ْپرِٸڀ َدل ٜٔ ّٱٮف ٥ٴحديڂ پلديڂٍ ځإذا اّتٱ  ـ  و 

 ، و١ٕه ٩پ٥ؽّپل  قإذا ٙؽ ٢ٸف ٤م ه الديڂيٶٲص ي  وٍ ـ إذا ٤پن اإل٘ٶپد يدور ٜٔ راك  

  . ٜٔ ا٥قِٷٞ الديڂ٢ٸحٵؾ  ، ورواه ٜٶف واّد َپ٩پً  ، ٹپ٫٣پً  الديڂإّٱظ  ووروى المٜڀ أ

َُبَقَْپلَُټلَْاٝلََ

 ، آٵتحـ و٠ٍط أْن ٓ يراد ٜٸٿ ، إٓ ٥ٰرض ا٩ٓتحپن الديڂٓ يقز ا٥ٲٴٿ ي  -133

َ . ٣بؾ اٹٱ٬پض آجٴس ا٫٥حٸحوأن ُيبٞ 
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َٹلََاٝلَُ َؾُّ

ن ّديڂ آجروح ٘پ٣ط ټ٢ ، ٩ـ أوِف ٥ٸس ٥ٴجرح ٢ٸٷپ ٩دْؾ الديڂإٹم يٯٴؾ  -134

َ . أّپديڂ ا٥ثٲپت ٩ٮٶتٷپ الديڂ وٜٴؾ ، واهٍ 

  . ٴؿ ٜد٩ٷپّتك يٯ ٢ل يٳؿ ٜٴٸف ٍپ٫٥حڀ ،ا٥ٯٴڀ  الديڂإصؾ ي  -135

ْٕ ٩ـ أن  صحٸحّديڂ ٣بقل  يتق٣ػ يو٥ئـ  ، إصؾ ا٥تثبځ وا٥تحرز ي ا٥روايڀ -136

  .٩ـ صحتف  ّديڂ ٣بؾ ا٥تثبځ ُيْرَس ٜٔ ٫َحٸح

  . اْتلف ٍٞ ا٥رواة وأ ، ووهؿ ٩ـ را وأ ، اٹٲ٭پع ي ٘ٶد : أصقل ا٥ٯٴؾ ُلُڀ -137

ل يٳـ رٍم  ؟٩ـ أيـ ٣ٴځ هذا  : الديڂ ؾٯ  يُ ٣ٴځ ٥ٴٯپل  ق٢ٴ ،لپم إ الديڂ٩ٯر٢ڀ  -138

  . ْپصڀ آتٲد٩ٞ الديڂو٥ٸس هذا إٓ ٕهؾ  ،٩ٱٷق٩ڀ ٜٶد ١ٕه  ٥ف ّجڀ

يت٭ٴبقن ٥ف  ؿ٢ټن : و٤پن ٛپهر ا٥سٶد ا٫٥حڀ ،إذا ا٘تٶٳر إئٵڀ آحٲٲقن آتـ  -139

ٸسځ ٍٲپدّڀ ٩٭ٴٲًپ و٥ٳٶٷؿ يرونپ أٜٴقه ٍٯٴڀ ٥ ،ّٸڂ و٣ٯځ  ،ل يدوا ٜٴڀ ٣پدّڀ ٩٭ٴٲًپ  ن٢ټّ  ، ٜٴڀ

 .(8ٜٔ ا٥ٱقائد آجٵقٜڀ ٥ٴ٪ق٤پين )ص ڀ آٯٴٵل٩ٲد٩اٹٮر .٤پ٢ٸڀ ٥ٴٲدح ي ذ٥ؽ آٶٳر

َُبَرَِٷلََٶلٿلَُـاٯلَْ

إٓ أن يٳقن ا٥راوي  ، تپد آخرجاو ، آْتلف آٻُر : ذوط آض٭راب -141

  . ٢ل يٻُر ، ٩ٳثراً 

 دل   ٜٴٸفا٥قاّد إن ٤پن ٹپٙئًپ ٩ـ ا٥راوي آختٴػ  الديڂآْتلف ٍٞ ا٥رواة ي  -141

 . ٍپٓض٭راب الديڂ٢ٸٯؾ  ،ٜٔ أٹف ل يٱٮف 

و٤ثًٕا  ،٣رائٶف آحتٱڀ ٍف ٴٳؾ ّديڂ ٢ ، ّسٿ ا٥ٲرائـٍٸٶٷؿ  ٢ِٕحوإن ٤پن ٩ـ ٣بؾ ا٥رواة 

 . وآْت٫پص ٍپ٥٪ٸخ ٩پ َٳقن ٍپ٥ٳثرة واإلَٲپن

ٲرائـ ٜٔ أن ا٥ د٥ځَٯسػ إذا  ٩ـ ١ٕپر إٟ الٵع و٣ع اْتلف ٍٞ ا٥رواة ي٫ إذا -142

  . ٜٴٸفآختٴػ  ا٥قِقه هٱقٛڀ ٜـ ا٥راوي

 ،وا٘ع ا٥روايڀ  پً ُٲڀ ّپ٢ٮ وآختٴػ ٜٴٸفو١پ٥بًپ ٩پ يٳقن ذ٥ؽ إذا ٤پن آختٴٱقن ُٲپت 
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 . ٩ـ ٚرق ٜديدة الديڂيٵٳـ أن يٵؾ 

 ، ن ي٫پر إٟ الٵع ٍتٯدد ا٥٭رقو٣د يٳقن آْتلف ٜٔ ّپ٢ظ وا٘ع ا٥روايڀ وٓ يٵٳـ أ

 . ٢ل ي٫پر إٟ ا٥ِٗٸح

 . ضٯٸػ ا٬٥ٯٸػ٢ټن  ،جع ٍٞ روايپهتؿ ٓ يتپج إٟ  ا٬٥ٯٸػاْتلف ا٥ثٲپت ٜٔ  -143

َُجَرََْدَاٝلَََُ

ِف ٢ٴٸس يتڃ ٍف ،آدرج  -144  ِِ   . وإن صح إٟ ٩ُْدِر

َڍُلَٗلَيَدَاٝلَُ

  . ٩ٲبقًٓ  وأ ،٩ردودًا آدٍڃ ٣د يٳقن  -145

َُق١ََلَِٻلَْـٿلَُـواٯلََُْؼَٻلَِتَيـٿلَُـاٯلَْ

  . ا٬٥ٯٸػٸتٵٸز ا٥ثٲڀ ٩ـ ٥ ، ي ا٥رواة د٢ع آٙتبپه٢پئدة آتٱؼ وآٱٗق  -146 

َ . پلٱظ َٱ٫ٸلً ٍ آتٱؼ وآٱٗق ٓ ي٬بط إٓ -147

َكَُو١َْْلَُاٝلََ

َ . ّديڂ آٗوك ٩ـ أضٯػ إّپديڂ -148

ٹِلڂْلػ َاٯلٶلي

َ . وأرٍٯڀ َتٯٴؼ ٍپ٥ٯدا٥ڀ ، ڀ ٩ٶٷپ َتٯٴؼ ٍپ٬٥بطمخس ، َسٯڀأ٘بپب ضٯػ ا٥رواة  -149

  . وٙديد ِداً  ، وٙديد ، هتٵؾ : ُلُڀ ا٬٥ٯٸػ الديڂجٴڀ ٩راَٿ  -151 

  . واإلٜلل ، وآٹٲ٭پع ،ضٯػ ا٥رواة  : ُلُڀ ا٬٥ٯٸػأصقل  -151

  . ٩ردود ٍٳؾ أ٣سپ٩ف ٓ يتڃ ٍف وٓ يٯٵؾ ٍف ٩٭ٴٲپً  ا٬٥ٯٸػ -152

 . إٓ ٩ع ٍٸپن ضٯٱف ا٬٥ٯٸػ الديڂيڀ ٓ يؾ روا - 153

  : ا٬٥ٯٸػ الديڂپت ٜل٩ -154

 ، پق ٍم يٱٸد ٣بق٥فٸإٓ أن ي٪ٯر ا٥س ، أن يٳقن ي ٤تٿ ا٥ٯٴؾ وي ٤تٿ الرح وا٥تٯديؾ 

يسقق ٜٲبف ٩ـ  أو ، ويتٯٲبف ٫٩ٶػ ا٥ٳتپب ٍم يٱٸد ضٯٱف ، خيرِف أصحپب ا٥ٳتٿ آتقن وأن
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وٓ يٳقن ٥ف إ٘ٶپد  ،وأن خيرِف ٩ـ ٍٯد أصحپب ٤تٿ ٧ٜ ا٥روايڀ  ، فإ٘پٹٸد ٩پ يدل ٜٔ إٜل٥

ويٳقن أْرِف ٩ـ  ، ٩ر٢قٜپً  و٩ت٫لً أ ، أمحدوأن خيرِف ٩ـ ٍٯد اإل٩پم  ، ي ٤تٿ ٧ٜ ا٥روايڀ

ش الٴٸڀ» صپّٿ ٍق ٹٯٸؿوأ ا٥٭ٖاينوأن خيرِف ا٥بزار و ، ٩ق٣ق٢پً  و٩ٶٲ٭ٯًپ أ ، أمحد٣بؾ اإل٩پم 

  . ٓ ٹٯر٢ف إٓ ٩ـ ّديڂ ٢لن وأ ،  يروه ٜـ ٢لن إٓ ٢لن َٱرد ٍف ٢لنل : ويٲق٥قن ٜٲبف

ا٥بپب  وأصؾ ي ا٥بپب أ قوه ،أّدمهپ ؤٜ ذط ا٥٪ٸخٞ أ الديڂإذا ٤پن إ٘ٶپد  -155

٢پ٥ٰپ٥ٿ أٹف ٩ُٯّؾ  ،٩ثٴف ي ا٫٥حڀ  و٢ق٣ف أ ق٩پ يدل د٥ٓتف ممپ ه ٩سٴؿو ا٥بخپريول خيرج  ،يٱتٲر إ٥ٸف 
(1)

. 

  . ٢ٲد يٳقن ٥ف ٩تپٍع يٯ٬ده ، ضٯٸػ ضٯٱف ٩٭ٴٲپً  وٍ ٓ يٴزم ٩ـ اإل٘ٶپد ا٥ذي ٢ٸف را -156

َعَُقَُْضَقَْاٝلََ

َ . ٍٯد ا٥بپٚؾ ا٬٥ٯٸػآقضقع أٙد أٹقاع  -157

ٲبقل روايتف ، إٓ إذا صد٣ځ َقٍتف ، ّديثف ٤ٴف ٩ـ ُبځ ٤ذٍف ٢پٕصؾ رد   -158  . وسح إئٵڀٍ 

  . ٸف ٤ذاب أن يٳقن آتـ ٩قضقٜپً ٓ يٴزم ٩ـ ٤قن اإل٘ٶپد ٢ -159

  . يٳقن ٢ٸف وضپع أن ٩قضقٜپً  الديڂٓ يٴزم ٩ـ ٤قن  -161

ََڈلتٹلََڈلٗلََتََـٿلَُـڈلرَواٯلَّْضََتَِا٦ٓلَْ َُدَاهَِقََواٯلٴلي

 . ي آتپٍٯپت الديڂٓ يتق٘ٯقن ٍٲبقل  تٲد٩قن، َوآ ّديڂ ٍتٯدد ا٥٭رق ح  ٫ِ يَ  أن ٣ؾ   -161

َ . ٍؾ رٍم َزيده ٤ثرة ا٥٭رق وهٶپً  ، لديڂآ يٴزم ٩ـ ٤ثرة ا٥٭رق ٣بقل  -162

  : ٍپٓتپٍٯپت الديڂذوط ٣بقل  -163

َُٓتپٍِ  ، أن ٓ ي٪تد ضٯٱف ٍَع ، عٍَ پع ٩ـ ٚبٲڀ آُتَ وأن يٳقن ا  ، وأن ي٫ح ا٥سٶد ٥ٴُٵتپٍِع وآتپ

  . وأن ٓ يٳقن أّد آتپٍٯپت ٩ستٶٳراً  ، وأن َتٲپرب ا٥ٕٱپظ

ٓ يتٲقى ٍٵثٴف ٍؾ  ا٬٥ٯٸػأن ا٥٪پهد : آتٲد٩ٞڃ ٩ٶٷڃ ْقَٶپ ممـ نإو٣د ّٲؼ ٍٯض 

وياآتپٍٯڀ ٩ـ ٹٱس ّديڂ ا٥ر ٍٓد أن َٳقن
(2)

. 

                                                 
 (. ٥1/21ٴ٭ريٱل ) شٜٔ ا٫٥حٸحٞ أيب داود ٘ٶـزوائد »( أٹٮر 1)

 . َٱرد ٍپإل٘ٶپد ا٬٥ٯٸػ( وهذا ٥ف وِف ٣قي ، ٕن هذا 2)
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ٍؾ ٓ ٍد ٩ـ جع ٤ؾ ٩پ  ،ي آٜتبپر ٍپٓر٢قٜپت وآت٫لت دون ١ٕهپ  كٱتٓ يٳ -164

 . ْ٭ٻه ا٥بپب إذا ل ىتٵع ٚر٣ف ٓ يٯرف : ٩ٯٶك ٣قل اٍـ آديٶل قوه ، يٶدرج تځ ا٥بپب

 :آر٘ؾ ذوط ٬ٜد -165

  . أن يٳقن آر٘ؾ ٩ـ ٚبٲڀ ٤بپر ا٥تپٍٯٞ -أ 
 . ْر ٜـ َپٍٯل ٤بٕ أْذ ٜـ ١ٕ ٙٸقخ إولآأن يروى ٩ـ وِف  -ب 

 . أن ٓ َٯرف ٥ف روايڀ ٩ـ ٚريؼ أْرى ٜـ ٩ردود ا٥روايڀ –ت  

 . ٩ـ ٚريؼ صحٸحڀ ٍٶٱس ٩ٯٶپه ٩سٶدأن يٯ٬ده  -ث  

 . ف٩ق٣ق يٯ٬دهن أ -ج  

 . أهؾ ا٥ٯٴؿ ٜپ٩ڀ يٱتل ٍٵٲت٬پهن أ -ح  

وإٹم يٯتٖ  ،َٯدد ا٥٭رق ي ٩ق٣قف ٍٯٸٶف ٜـ جع ٩ـ ا٫٥حپٍڀ ٓ يٯ٬د ٍٯ٬ف ٍٯ٬ًپ  -166

 . ٍم َٯددت ٚر٣ف ٜـ صحپيب واّد

 ُؾََِضَپلََِْضَاٝلَُ

َ . ٓسٴسلت ٤ٴٷپ ضٯٸٱڀ ٓ ي٫ح ٩ٶٷپ ١ٕ ّديڂ آسٴسؾ ٍپٕو٥ٸڀا -167

َدڂلَْـڈلڃل٢ََِلَڊلَإََا٢َلَرََڍلَودَِيَْرَِْخَاٯلتَي

 . يٯتٶل بپ ٚپ٥ٿ ا٥ٯٴؿ ٩سٺ٥ڀ ا٥تخريڃ ودرا٘ڀ إ٘پٹٸد أن٩ـ آسپئؾ آٷٵڀ ا٥تل يٶبٰل  -168

 ، الديڂ٩پ ل يٳثر ا٥ٶٮر ي ٤ؾ أٹقاع ٤تٿ  الديڂيتٳٴؿ ي  أن ٓ يؾ ّٕد -169

وأ٣قال ٩ـ  ديڂالٹف ا٘تقً ٤ؾ ٚرق أويٰٴٿ ٜٔ ٛٶف  ،ويٲيض ا٥ٯٵر ي جع إ٘پٹٸد وآتقن 

  . و٩تٶپً  ٘بٲف ٢ٸف ٘ٶداً 

وأ٤ثر ّٱظ إ٘پٹٸد  ، آتٲد٩ٞويٳقن ٣بؾ ذ٥ؽ أَٲـ أصقل هذا ا٥ٯٴؿ ٜٔ ٚريٲڀ 

وضبط اص٭لّپت ٤ؾ إ٩پم ي  ، ٍپ٥ر٤ٿ ٜٴٸٷؿ آزامحڀج ٜٔ ا٥٪ٸقخ وأٚپل وتر   ، وآتقن

ٶده ٓ يتجپوزه إٟ ٩پ َٲرر ي وا٘تٯٵؾ اص٭لح ٤ؾ إ٩پم ٍٵٯٶپه ٜ ، ا٫ٓ٭ٴح والرح وا٥تٯديؾ

  . آتٺْريـ٤تٿ 

وٓ الٳؿ ٜٴٸف ٜـ ٩بتدع ٓ يري ٜٔ اٜتٲپد أهؾ ا٥ٲرون  الديڂٓ َٻْذ ٜٴقم  -171
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ٴَ  َُٓٱ٬  وٓ ٜـ  ،وٓ ٜـ ٢پ٘ؼ  ، آتٺْريـوٓ ٜٵـ َٺصؾ ٢ٸف ٜٔ ٚريٲڀ  ، ڀ ا٥ثلُڀ إوٟا

 . ٩تٵذهٿ ٩تٯ٫ٿ ٓذهبف

َؾَِيَْدَِٹلَْواٯلتَيَِحَرََْاَلَِٔلٌََدَا٦لَِقََ٭لََ

 .٥ٸس ٩ـ ا٥ٰٸبڀ ،ا٥ٳلم ي ا٥رواة ِرًّپ وَٯديلً ٩ـ ا٥ٶ٫ٸحڀ ي ا٥ديـ  -171

  . ٓ يٲبؾ ا٥ٳلم ي ا٥رواة إٓ ٩ـ ٜٴمء الرح ا٥تٯديؾ -172

و٩ٶٷؿ  ، ٢ٵٶٷؿ آٳثر ٩ـ ا٥ٳلم ي ا٥رواة ، ٥ٸس أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ٚبٲڀ واّدة -173

و٩ٶٷؿ  ، و٩ٶٷؿ آتٵٳـ ، و٩ٶٷؿ آٯتدل ، و٩ٶٷؿ آت٪دد ، و٩ٶٷؿ آٲٴد ، ٷدو٩ٶٷؿ آجت ، آٲؾ

  . دون ذ٥ؽ ق٩ـ ه

  . الٳؿ ٍپ٥ت٪دد وا٥تق٘ط وا٥تسپهؾ ٜٔ أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ٥ٸس ٥ف ٣پٜدة ُپٍتڀ -174

  . يٴزم ٩ٶف َٰٴٸٿ ٣قل ا٤ٕثر و٥ٸس َٶپزع إئٵڀ ي را -175

  . ٹٱسف نروح ٢ل ٜٖة ٍٳل٩ف قة هٍٯض ٩ـ َٳٴؿ ي ا٥روا -176

  . ا٥ٲرائـ قآٯتٖ ي ٤لم أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ٜٶد ا٥تٯپرض ه -177

٢ٸ٤ٗف ا٥ٶپس ٓپ  ، أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ٣د يتٳٴؿ أّدهؿ ي ا٥راوي ٍپِتٷپد ٢ٸخ٭ئ -178

  . ٢ل يٯؾ ْ٭ٺه ي ٩ٲپٍؾ ٣قل ١ٕه ، ٣ٸؾ ٢ٸف

  . وإن ٤پن ِرًّپ ٣بؾ ٢ٸف ٢ل هيٵؾ ، ٵؾ٩ـ ٥ٸس ٢ٸف إٓ ٣قل ن -179

  . ٜبپرات ٜٴمء الرح وا٥تٯديؾ ٩تٱپوَڀ و٩تداْٴڀ -181

  . السدأو آٶپ٢سڀ  ا٥بپٜڂ ٜٴٸف ٜٔ أند٥ٸؾ ل يٲؿ  ٩پ ، ٩ٯتٖ ِرح ا٣ٕران -181

  . روه ٩ـ أ٥ٱپظ الرح وا٥تٯديؾٓ يٳٱل آٜتمد ٜٔ ٤تٿ ا٫ٓ٭ٴح ٢ٸم ّر   -182

دون ا٥ٶٮر ي ٤تٿ الرح  آتٺْريـ يٳٱل ي الٳؿ ٜٔ ا٥راوي ا٥ٶٮر ي ٤تٿ ٓ -183

وا٥تٯديؾ إصٴٸڀ
(1)

.  

                                                 
ٍٓـ ّجر ، وا٥ٱحؾ ٩ٶٷؿ ٩ـ ير٣ك ي ش َٲريٿ ا٥تٷذيٿ  »و١پ٥ٿ آٯپسيـ ا٥ٸقم ٓ يٳپد يتجپوز ٤تپب  (1)

  . ٥فش هتذيٿ ا٥تٷذيٿ  »ا٥بحڂ إٟ 
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  . ٣د يٳقن الرح وا٥تٯديؾ ٹسبٸٞ -184

  . ٓ ٍد ٩ـ اٜتبپر ٩ذاهٿ ا٥ٶٲپد -185
  . عإصؾ و٩ـ زاد ٢ٲد ٢ر   قههذا  ، ٩راَٿ الرح وا٥تٯديؾ أرٍع ٍٺرٍع -186

  . الرح وا٥تٯديؾ ٩پ آراد ٩ٶف ْلف ا٥ٮپهر ٩ـ أ٥ٱپظ -187

٥ٱپظ ي الرح وا٥تٯديؾ هتٵٴڀ أ -188 ٍپ٥ٲريٶڀ وٍٯض ٕا  ٓ ٯرف إ  َٓ ٞ الرح وا٥تٯديؾ   . ٩ٗددةٍ 

٩پ ل خيرج ٥ف  ، َٯديؾ يٱٸد َٯديٴف ول يرد ٢ٸف ِرح أ و٥را ا٫٥حٸحتريڃ صپّٿ  -189

  . فخيرج ٥ف اٹتٲپًء ٥بٯض ّديث وأ ، ٩تپٍٯڀ

وإصؾ  ، إصؾ ٢ٸٵـ أورده أئٵڀ الرح وا٥تٯديؾ ي ٤تٿ ا٬٥ٯٱپء أٹف نروح -191

  . ّتك يٮٷر ي هذا ٤ٴف ْلف ذ٥ؽ ، ٹف ُٲڀأ٢ٸٵـ أوردوه ي ٤تٿ ا٥ثٲپت 

ٞ ا٥رواة  -191 ٵسٺ٥ڀ الٵع وا٥تٱريؼٍ  ٞ ا٥رواة آِٗؿ لؿآٜتٶپءٍ   . ّتك ٓ ي٫ؾ آٙتبپهٍ 

وأٓ يٮٷر أن  ، پً الرح ّٲٸٲٸذي٭ڀ أن يٳقن ٱرس ٩ٲدم ٜٔ ا٥تٯديؾ الرح آ -192

 . الپرح أْ٭ٺ

 . ا٥تٯديؾ ٩پ ل َدل ٣ريٶڀ ٜٔ َٲديؿ ،الرح آبٷؿ ٩ٲدم ٜٔ ا٥تٯديؾ  -193

 . ٢ٸفإٓ ٍم صح اإل٘ٶپد وٓ يٯدل يرح ا٥راوي  ٢ل ،ا٥رواة  ٩ـ َراِؿا٥تثبځ وِقب  -194

َاَْلِديڌلَډُلَتَُٮلَُ

الديڂٓ يسٯف آ٘تٰٶپء ٜـ ٤تپب ٩ـ ٤تٿ  الديڂٚپ٥ٿ  -195
(1)

٩ٷم صٰر ٙٺٹف  

  . وٓ َٳقن ضپ٥تف ٩قِقدة إٓ ٢ٸف ، ٢ټٹف ٣د يتپِف ي لٮڀ ٩پ ، ّجٵف وأ

  . ا٥ٶسپئلواٹتٷپؤهپ ٍسٶـ  ٩پ٥ؽ ش٩قٚٺ» ٩ـ اٍتداؤهپ٤تٿ ٧ٜ ا٥روايڀ  -196

 ، شٜبد ا٥رزاق ٫٩ٶػ»: وأمهٷپ ا٥روايڀ هل ٤تٿ ٧ٜ پأهؿ ا٥ٳتٿ ا٥قاِٿ آٜتٶپء ب -197

 . وا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ ، شٍـ أيب ٙٸبڀا ٫٩ٶػ» و

                                                 
 و٣د ذ٤رت أمهٷپ ي ٩بحڂ ا٥تٺصٸؾ ٩ـ هذه ا٥ر٘پ٥ڀ : ٢پٹٮره هٶپك . (1)
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ْلصڀ  ، أمحدو٩سٶد  ، ٍـ أيب ٙٸبڀو٫٩ٶػ ا ، ٜبد ا٥رزاقيٳپد يٳقن ٫٩ٶػ  -198

أصقل  ٍـ أيب ٙٸبڀوا ٜبد ا٥رزاق٫٩ٶٱل  وي ، وأ٤ثر ٩تٶپً  ، ٢ټنپ أٜٔ ٘ٶداً  . وٹٲپوة ٩پدهتپ ، ا٥سٶڀ

٫حپٍڀ وا٥تپٍٯٞأ٣قال ا٥
(1)

 ، ٢م ٜرف أصقل إ٘پٹٸد ، و٩ـ ل يمر٘ٷم ، والٷؾ بپ ٣بٸح ِداً  ،

 ّبپنواٍـ  ا٥٭ٖاينو ٍـ ْزيٵڀو٤تٿ ا إٟ ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ الديڂيٶسٿ  آتٺْريـوا٥ٯجٿ ٩ـ 

  . دونپ ي ٤ثٕ ٩ـ إّٸپن ا٥بٸٷٲلو

د ٥٭پ٥ٿ  -199  . پ٥ٯتٷم وَٳرار ذ٥ؽ ٤ٴم َؿ ْتٵٷمو٤ثرة ٩٭ ٍپ٫٥حٸحٞآٜتٶپء  الديڂٍٓ 

 . وأوٟ ٍپ٥َٯد  ٩ٶف ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٍـ ٩پِفا ٘ٶـأِؾ ٩ـ  ا٥دار٩ل ٘ٶـ -211

يبٞ  ق٢ٷ ،ٓپ اّتقى ٜٴٸف ٩ـ ا٥ٯٴقم  ، أجع ٤تٿ ا٥سٶڀ ٢قائد شا٩ٗ٥ذيِپ٩ع » -211

 ٬٢لً  ، سپئؾ واْتل٢ٷؿ أ٣قال ا٥ٯٴمء ي آٞويب ، وا٥رواة ، ويتٳٴؿ ٜٔ ا٥ٯٴؾ ، الديڂدرِڀ 

  . وٙٵق٥ف ٍٕقاب ا٥ٯٴؿ ، ٜـ ٘ٷق٥تف

ـْ ٍٯد أصحپب ٤ؾ ٩پ اٹٱرد ٍف  -212   . ٩ٶٳر ق٢ٷ ا٥تسٯڀا٥ٳتٿ ٩َ

  ا٥ٳتٿ دون ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ ٣سمن: -213

ؾ  أصحپب ا٥تسٯڀ ُِ ٍـ أيب وا ، ٜبد ا٥رزاقو٫٩ٶٱل  ٍـ آبپرك٤ٵسٶد ا ،٣سؿ ٩تٲدم ٜٔ 

 ٵٸديو٩سٶد ال ٜٝ ٍـ الٯدو٩سٶد  ، ٘ٯٸد ٍـ ٩ٶ٫قرو٘ٶـ  ، ا٥٭ٸپ٥ز دداو أيبو٩سٶد  ، ٙٸبڀ

٢زوائد هذا ا٥ٲسؿ ٩ٶٷپ  ،و٩سٶد أيب يٯٔ و٩ـ ي ٚبپ٣ٷؿ ٜبد ٍـ محٸدو٩سٶد إ٘حپق و٩سٶد 

  . و٩ٶٷپ دون ذ٥ؽ ا٫٥حٸح

و٘ٶـ  الپ٤ؿو٩ستدرك  ّبپنواٍـ  ٍـ ْزيٵڀوصحٸحل ا ا٥٭ٖاينو٣سؿ ٩تٺْر ٤ٵٯپِؿ 

وزوائد هذا ا٥ٲسؿ ٥ٸس ي٫ح ٩ٶٷپ رء ٩پ ل ي٪پرك واّدًا ٩ـ أصحپب  ،٩ـ ي ٚبپ٣ٷؿ و ا٥بٸٷٲل

 . ا٫ٓٶٱپت آٲد٩ڀ

                                                 
 ٩ـ رٍع ا٥ٳتپب وا٥بپ٣ل ٩ق٣قف و٩ٲ٭قع . ي ٫٩ٶػ اٍـ أيب ٙٸبڀ ٹحق ٢ټن آر٢قعَ  (1)
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ا٥ٯٶپيڀ ٍپْتٸپر  الديڂتتٴػ ي أّٳپ٩ف ٜٔ إّپديڂ ٢ٯٔ ٚپ٥ٿ  ا٩ٗ٥ذي ُخ َس ٹُ  -214

تٱڀ ٹسخڀ  ، وأِؾ ٩پ يؾ ٍف هذا آْتلف ، ا٥ٶسخڀ آحٲٲڀ وآٲپٍٴڀ ٜٔ أصقل ٩ٯتٵدة

  . إذاف ٥ٴٵزي

 . اٹتخپب ٩ٶٷپ وا٫٥ٰرى إّدى روايپت ا٥سـٶ و٥ٸسځ هل وت٧ ا٥ٳٖى أ ا٥ٶسپئل ٘ٶـ -215

 ،ٍٓـ إُٕ الزري  شِپ٩ع إصقل» : مخسڀ آتٺْريـأٙٷر ٤تٿ آتقن ٜٶد  -216

 ٥ٴٵٶذري شهٸٿوا٥ٗ ا١ٗ٥ٸٿ»و٥ٴسٸقٚل  شالپ٩ع ا٫٥ٰٕ»و ،٥ٴخ٭ٸٿ ا٥تٖيزي  ش٩٪ٳپة ا٫ٓپٍٸح»و

ٴ ٷپ ،٥ٴٶقوي  شريپض ا٫٥پلٞ»و َِ   .(1)ش٩٪ٳپة ا٫ٓپٍٸح» وأ

  . ٫٩٭ٴح ا٫٥حپح ا٥ستڀ ٜٔ ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ إٚلقٓ ي٫ح  -217

إٓ أن يٱٲد الٳؿ  ، ٓ يٻْذ ٜٶٷپ إّٳپم ٜٔ ا٥رواة وإّپديڂ آتٺْريـ٤تٿ  -218

  . ّٳٵقا ٍف ٢ٸٶٮر ٢ٸم آتٲد٩ٞا٥راوي ي ٤تٿ  وأ الديڂٜٔ 

َځلَِٳلَُ َڊلَِٿلَيئَِإَََڍِلَڈلهَِڀلََٳلَََُتَِلي

ٵٶٷڃ ٤ؾ إ٩پم ٩ـ إئٵڀ ا٫ٓٶٱٞ ي  -219 د ٩ـ آٜتٶپءٍ   . ٤تپٍف ٓٯر٢ڀ ّٲٸٲڀ ٩پ ي الديڂٍٓ 

ٕٹف أٜٔ  ، شا٫٥حٸحٞ» أصح ٩ـ قو٢ٸف ٩پ ه ، صحٸح ٩پ٥ؽ٤ؾ آت٫ؾ ٜٶد  -211

 . ٩ٶٷم ٘ٶداً 

 ، ٤ٴٷپ ٩سٶدة ٩ـ ٚرق أْرى ٩پ٥ؽ ش٩قٚٺ» ١پت يآٲ٭قٜپت وآرا٘ٸؾ وا٥بل -211

  . ٓ ي٫ح و٩ٶٷپ ٩پ ،و٩ٶٷپ ٩پ ي٫ح 

٢ټن هذا ْپص  ،٩پ ٣ٸؾ ٢ٸف ٩ـ اْتلٚف ش ٜبد ا٥رزاق٫٩ٶػ » ٓ يدْؾ ي أّپديڂ -212

 . ٍم رواه ْپرج ا٫ٓٶػ وٍٯد ٩پ ٜٵل

 . (2)ف٤ثٕ ٩ٶٷپ ٓ يقِد ي ٩ٮٶت ،٩بٯثر إٍقاب ش ٍـ أيب ٙٸبڀ٫٩ٶػ ا» -213

                                                 
٢ټن ذ٥ؽ ٍپٜتبپر جٴڀ ٤تٿ آجپ٩ع ش جع ا٥ٱقائد»وٓ َٯپرض ٍٞ هذا وٍٞ ٩پ َٲدم ٩ـ ٣قٌ ٍٺن أِٴٷپ  (1)

 . آتٺْريـٸڀ آتٺْرة ، وهذا ٍپٜتبپر آ٪ٷقر ٜٶد الديث

 .أٹف ل هيذٍف  إ٩پ أٹ ف ٤پن يٵٴٸف إ٩لًء ، أو وهق (2)
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٘پٹٸد يريد ٍف ا٥تد٥ٸؾ ٜٔ إُر ٍٯدة أ وأ الديڂ ٍـ أيب ٙٸبڀ٣د يقرد ا -214

 . إٜل٥ف وأ ُبقَف

 .(1)ٍپٓٯٶك الديڂ ٍـ أيب ٙٸبڀرٍم روى ا -215

٢َٲؾ  أن ىد ّديثًپ  ، جع إّپديڂ ا٥تل اّتڃ بپ أهؾ ا٥ٯٴؿش ٩سٶده» ّپول ي أمحد -216

  .(2)ممپ يتپج إ٥ٸف قه وأ ، آتٲد٩ٜٞٶد ٥ف أصؾ  قوهش آسٶد» ْپرج

إ٩پ  ، ٣بٴف پلديڂيتٯٴؼ ٍ اً ويريد ٍف أ٩ر ،صپّبف  ٩سٶدي ١ٕ  الديڂخيرج  أمحد -217

 ٺأْ٭ و٣د ، أيب هريرة ٩سٶدِپٍر ٍـ ٜبد الل ي  ٩سٶد٩ـ  الديڂ٤ٺن يقرد  ، ٢ٲٷٸپً  وّديثٸًپ أ

  . ٩پ َذ٤ره إٓ ي ٩قضٯف ا٥ذي أْرِف أمحدأن  وأ ، خپس  ٍٮٶٷؿ أن هذا ٩ـ أوهپم ا٥ٶ   آتٺْرون

 ُؿ ، شا٥بخپري صحٸح» ُؿ ، ش٩پ٥ؽ٩قٚٺ » قه ا٫٥حٸحأصح ا٥ٳتٿ ا٥تل أ٥ٱځ ي  -218

  . شا٥ٶسپئل ٘ٶـ» ُؿ ، شٵٸديال ٩سٶد» ُؿ ، ش٩سٴؿ صحٸح»

 و٩پ اٹتٲد ٜٴٸٷم ٓ يدْؾ ٢ٸم أجٯځ ، ا٫٥حٸح٤ؾ   ا٫٥حٸحل يستقٜٿ صپّبپ  -219

 . ا٩ٕڀ ٜٔ ٣بق٥ف

ِپء ٩رويًپ ْپرِٷم ٩ـ ٹٱس ا٥قِف ٢ٸف زيپدة  شا٫٥حٸحٞ» ٤ؾ ّديڂ روي ي -221

 . ٜدم صحتٷپ٢پٕصؾ 

ٞ أهؾ آٲر   ا٫٥حٸحّدمهپ ذط زائد ٜٔ ذط أ وأ ٩سٴؿ٥ٴبخپري و٥ٸس  -221  . الديڂرٍ 

  . أٍق داود و٩ثٴف ،ي آْر ا٥بپب يريد ٍف إٜل٥ف  الديڂ ٩سٴؿرٍم خيرج  -222

و٩پ ٤پن  ، ٩پ ٤پن ٩ٶٷپ ٫ٍٸٰڀ الزم ٢پٕصؾ صحتف ٜٶده : ا٥بخپريآٯٴٲپت ٜٶد  -223

  . ٫ٍٸٰڀ ا٥تٵريض ٢پٕصؾ ضٯٱف

  . ٩ـ أّسـ ا٥ٳتٿ وضٯًپ ٩ـ ّٸڂ ا٥تبقيٿ وا٥َٗٸٿ أيب داودش ٘ٶـ» -224

  . ا٬٥ٯٸػو٩ٶف  ا٫٥حٸح٩ٶف  أٍق داود٩پ ٘ٳځ ٜٶف  -225
                                                 

 .: وهؾ يّؾ ٥ف ذ٥ؽ  ٣پل اإل٩پم أمحد ّتك (1)

 .هذا و٣د ٣ٸؾ أن أمحد ل يتؿ آسٶد  (2)
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وٓ ي٧ح ٢ٸف  ، ُؿ يٯٲبف ٍټ٘ٶپد ٩ٰپيرش ٘ٶٶف» ي أٍق داودخيرِف ا٥ذي  الديڂ -226

  . ٢ٷذا ٥ٸس ٩ـ ٣بٸؾ آسٳقت ٜٶف ٜٶده ، ٦ٍء
ٜٴٸف ٤لم  ٕيب داودو٩پ  ، شآرا٘ٸؾ» أن يٶٮر ي ٤تپٍفش ٘ٶـ أيب داود» يٴزم ا٥ٶپٛر ي -227

ُٜ  ، ٩ثؾ ٘ٻآت أِري ، ي ١ٕ ٤تبف   . ٜٶف پً د  ي ٘ٶٶف ٩سٳقَوي٭پٍؼ إّپديڂ ٫ْقصًپ ٩پ 

إٓ إذا ٜدم آقصقل ش ا٥سٶـ» ٓ يٶزل إٟ آّتجپج ٍپٓرا٘ٸؾ ي ٤تپٍف أٍق داود -228

 . و٥ٸسځ آرا٘ٸؾ ٜٶده ٍٲقة آت٫لت ا٫٥حٸحڀ ، ا٫٥حٸح

 . ٩ـ أ٣ؾ ا٥سٶـ َٯٴٸٲپ ٜٲٿ إّپديڂ وأ٤ثرهپ ضٯٱپ ي ا٥زوائدش ٍـ ٩پِفا ٘ٶـ» -229

 . وَٯپ٩لهتؿ ٩ع إّپديڂ وا٥ٯٴؾ آتٲد٩ٞ٩ـ إصقل ي ٩ٯر٢ڀ ٩ٶٷڃ ش ٩ذيا٥ٗ ٘ٶـ» -231

ف ٢ٸف ٱُ ٴَ َس ّپديڂ وٓ يٶسبف ٢َ ٜٔ إ ؤٜ ا٥رواة أ ا٩ٗ٥ذي٤ثٕ ممپ يٳؿ ٍف  -231

 . ا٥بخپري ٙٸخف

 . صحتف ٜٶده ش٘ٶٶف ا٫٥ٰرى» ي ا٥ٶسپئلإصؾ ٢ٸم ٘ٳځ ٜٶف  -232

 . ٩ٯر٢ڀ ٤ثٕ ٩ـ ٜٴؾ أّپديڂ ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ أصؾ يش ا٥ٳٖى ا٥ٶسپئل ٘ٶـ» -233

 ،و٫ْقصًپ ا٥زيپدات  ، ي آستخرِپت صحتف الديڂٓ يٴزم ٩ـ إْراج  -234

َ . ٩ٶٷپ ضٯٸػ ٢ٳثٕ

 . ٘ٶـ٤تپب ٜٴؾ ٩ع ٤قٹف ٤تپب ش ا٥دار٣٭ٶل ٘ٶـ» -235

َّ  ش٘ٶـ ا٥بٸٷٲل ا٥ٳٖى»ـٓ ٍد ٩ـ آٜتٶپء ٍ -236 ّديثٸڀ ف ٩ـ َٯٴٸلت وَٯٴٸٲپت َْ قَ ٓپ 

 ٓ ُيستٰٶل ٜٶٷپ .

ٹتٷك إٟ رٍٯف ٢ٴم ِپء يٶٲحف ا ،ع ٢ٸف ٩پ أودع ٢ٺود ،ش آستدرك» جع ٤تپٍف الپ٤ؿ -237

  . ٩پ ي ا٥بپ٣ل ٢ل ي٫ٴح ٩ٻاْذَف ٜٔ ، ٢مت ٜٶف

٢ٴم ٍٴغ  ،٢ټٹف ٜٴؼ ٜٴٸف ي أول أ٩ره  ،ٓ ُيْٯَتَٵد ٜٔ َٯٴٸٲپت ا٥ذهبل ٜٔ آستدرك  -238

ح أٹف يَ  آبٴغ ي  . يٯٸد ا٥ٶٮر ٢ٸف وا٥تٯٴٸؼ ٜٴٸف ق٥ دّ قَ ا٥ٯٴؿ َس 
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 املِبَحُح الٖجأىي

 اُةَولٗسا

 هَِأبَحِصَأ أتَكٔث ُةَفِسِعَمَو ٌَِوُسٔجِهامُل

 

 

 

 َِ  پٌب ا ٍَ ذَ هَ 
َٚ َٔ َٜ  ُٿ ، َيِ  رِ دْ ا٥ٲَ  ٸُؾ ٴِ ْٜ  فُ ٮُ ٱْ ِّ  الَِديِڂ  ِٿ پ٥ِ    فِ ٸْ ٢ِ  َػ ٶ  د َص ٣َ ، وَ  ف٭ِ بْ ٬َ ٍِ  پءُ ٶَ تِ ، وآ

ْبد ا٥َْٯِزْيز َٜ ـُ  ٍْ َّ هُ ، وَ  رمْ ٯا٥ْ  ٢َْٷُد  دُن  ـٌ َس ق  ٍَ  پءٸَ ْٙ ف أَ ٸْ ٢ِ  فُ پََ ـ ٢َ ٥ٳِ ، وَ  ق  ُٓ تَ ْس  يَ ؾ لَ ،  ـ ـ ٩ِ يْ رِ ثِ ٳْ قف ا

ْ٘ ، ٢َ  لً ْص ڀ أَ پٍَ حَ ا٫٥   َٜ ٷُ تُ ٤ْ رَ دْ تَ پ  .  پءٸَ ْٙ أَ  ٸفِ ٴَ َٜ  ُت دْ زِ ، وَ  فٸْ ٴَ ؿ 

بْدُ  پَل ٣َ  ـِ  َٜ مْحَ ـُ  ا٥ْر  ٍْ  َّ ٍْـ  پٹَ :  پَِؿٍ َأيِب  ٍْـ َأمْحَد  د  َ ا٥ْ ُهَٵ    َٜ  پَل ٣َ :  پَل ، ٣َ  اءَٖ
ُـ  ِٝ بْد الل  ٍْ :  ٍْـ آَِدْيٶِّل اَٜ

ِ٘ َٔ َٜ  ورُ دُ يَ  پدُ ٶَ ْ٘ ا اإلِ ذَ ټِ ٢َ  ُت رْ ٮَ ٹَ  ْهِرّي : ا ڀٍ ت    ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ،  ٥ز  ْٵرو  َٜ ٍٕ ة ، پدَ تَ ، و ٣َ  َو ٍْـ َأيِب ٤َثِ  َوَأيِب ،  َوَيْٸَك 

حَ  ْ٘ َٵش،  الَْٵَداينّ :  لٶِ ٯْ يَ ،  ْپقإِ ْٜ َ ْٕ َٴٸَْمْن ا ُ٘ ُُ  َو  َٓ ٻُ هَ  ؿُ ٴْ ِٜ  رَ پَص  ؿ  ، 
ِ
 . پفٶَ ْص إَ  پِب حَ ْص أَ  َٟ إِ ڀ ت  ا٥س   ء

ٍْـ َأَٹسٍ :  پزجَ الِ  ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ  َػ ٶ  َص  ـٵٵِ ٢َ   ٍْ  ٩َْپ٥ِؽ  ُِ ، وا َحْپق ، ڃيْ رَ ـ  ْ٘ ٍْـ إِ د  ،  َوُهَٵ 

ٸَْٸٶَڀ ُٜ ٍْـ  ْٱٸَپن  ُ٘  . َو

ُٙ  ة٧َْ ا٥بَ  ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ وَ  ٍَڀَ ، و ڀبَ ٯْ :  ُرو َٜ ٍْـ َأيِب  ِٯْٸد  َٴَٵڀ،  َ٘ َ٘ ٍْـ  َقاَٹڀو،  ٩َْٯَٵر، و َومَح ْپد  َٜ ٍُق   .  َأ

ْٱَٸپن:  ڀق٢َ ا٥ٳُ  ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ وَ   .  ّي رِ قْ ا٥ث   ُ٘

َ :  پما٥٪   ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ وَ  ْٕ ِٜ زَ وْ ا  .  ّل ا

ِ٘ وَ  ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ وَ   .  ؿٸْ َ٪ : هُ  طا

ِٯٸْد:  َٟ إِ ،  ڀت  ِ٘  َٟ إِ ٠ َٜ  لٶَ ُْ ء آَٓ ٻُ هَ  ؿُ ٴْ ِٜ  پرَ َص  ؿ  ُُ  َ٘ ٍْـ  ٍْـ ، و َيْٸَك  مْحَـ  بْد ا٥ْر  ،  ّي دِ ٷْ ٩َ َٜ

ْاحو ٍْـ اْلَر  ْٸع 
ٍْـ َأيِب َزاِئَدة، و َو٤ِ ٍْـ آَدم، و َيْٸَك  ٸَك  َُٓبْپَرك ، َيْ ٍْـ ا بْد الل  َٜ .  َو

 . (1/234) شيؾدِ ٯْ وا٥ت   حرْ الَ » اْٹُٮر

ٍ  پَل ٣َ وَ  ْٞ ٍْـ ٩َِٯ ـُ و،  ٩َْپ٥ٌِؽ :  ڀٌ َس مَخْ  يِڂ دِ الَ َأْصَحپُب  : َيْٸَك  ٍْ َرْيٍڃ  ا ْٱٸَپنو،  ُِ ْٯبَڀو،  ُ٘ ُٙ  ، َٜ  . پنٱ  و

 . (3/361سقي )ٴٱَ ٥ِ  شيُخ پرِ وا٥ت   ٢ڀُ رِ ٯْ آَ »
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  ُةاَبَحالٖص
 

 

َّ ؿ ٩ِ ٷُ ٴَ ُس ٴْ َس ََ  رُ ٤ُ ذْ پ أَ ٹَ أَ وَ   :  ؿپهِتِ ي  وِ رْ ٩َ  ةِ رَ ثْ ٤َ  ُڂ ٸْ ـ 

ْبدُ  ، (5374) ُهَرْيَرة قْ ٍُ أَ  َٜ ـُ  اللِ َو َٵر ٍْ ـُ  َأَٹُس ، وَ  (2631) ُٜ ڀ َ٪ ئِ پْ َٜ ، وَ  (2286) ٩َْپ٥ِؽ ٍْ

ْبدُ  ، (2211) َٜ ـُ  اللِ  َو بْدُ  ، (2122د )قْ ٯُ ْس ٩َ  ٍْ َٜ ـُ  اللِ  َو ـُ  رُ پٍِ َِ ، وَ  (1661پس )ب  َٜ  ٍْ بْدِ  ٍْ  اللِ  َٜ

َ٘ أَ ، وَ  (1541) بْدُ  ، (1171) ّي رِ دْ د اخلُ ٸْ ٯِ ٍق  َٜ ـُ  اللِ َو ِـ  ورِ ٵْ َٜ  ٍْ َٵرُ ، وَ  (711ص )پْ ٯَ ا٥ْ  ٍْ ـُ  ُٜ پب ٭  اخلَ  ٍْ

  َٜ ، وَ  (537)
ـُ  ِٝ َٚپ٥ٍِٿ  ٍْ اءُ ، وَ  (361) ّي رِ ٯَ ْٙ ك إَ َ٘ قْ ٍق ٩ُ أَ ، وَ  (378ڀ )ٵَ ٴَ َ٘  م  أُ ، وَ  (536) َأيِب  َ َٖ  ا٥ْ

ـُ  ٍْ ْٞ  (315ب )پزِ َٜ ا ٶُْٷؿ َأْجَِٯ َٜ   . َريِضَ اللُ 
 

 

َ(4735) (1) ٍَُسِيَسة ِوُبَأ
َ

َ

َ

َ:  ُهَرْيَرةأبََأْصَحڈلُبََ*

ِٯٸْ  مْحَـ، وأٍق  ٍْـ آَُسٸ ٿ دَ٘ بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ٍْـ  ، نم  ا٥س   ٍح پ٥ِ ٍق َص أَ  َذ٤َْقان، و َ٘ د  َوُهَٵ 

يـ ِٕ ِٯٸْ  ِ٘ َ٘ ّي د ، وأٍق  ِ ُٖ َْٓٲ ٍْـ ُهْر٩ُز، و ا مْحَـ  بْد ا٥ْر  َرج َٜ ْٜ ٍْـ ، و غپئِ ا٫٥   عٍ ا٢ِ ٍق رَ أَ  عٌ ٸْ ٱَ ، وٹُ  إَ پم  مَه 

ـُ  ُس پوُ َٚ ، وَ  ٩ُٶَب ف  .  ٤َٸَْسپن ٍْ

َ:  ْٗلـَاُٝلَِضڂلىډلَدڂلَْٹل٢ََِلََأْصَحڈلُبََ*

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  د   .  ةپدَ تَ ، و٣َ  ُهَٵ 

ْْحَـَْٗلـ٦ََلْقٍفَأبََأْصَحڈلُبََ* َ:َ ؾڂل٦َْلََِِل٢َْلَإَِ:  ،َو٭لڂلؾ٦َلّْضدَاهللََ:َا٢لٿلف ،َ٭لڂلؾ ٢َلپَلٿَلڊلَْٗلـ٦ََلّْضدَاٯْلري

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  د  ٍٕ ،  ُهَٵ  ٍْـ َأيِب ٤َثِ ٍْـ  ، َوَيَْٸك  ْٵرو  َٜ ٍْـ  د   .  ڀٵَ ٲَ ٴْ َٜ َوُهَٵ 

نأبَََأْصَحڈلُبََذٮْلَقانَ* ِلي َ: ِنََّدَڈلتَاٝلََيَياٯلزَي َصڈلٯلٍِحَاٯلِضي

َٴٸْ  َٵش ٍْـ ٩ِْٷران منُ٘ ْٜ َ ْٕ ُ٘  ا مْحَـٍْ  رِ ٳْ  ٍَ يِب  أَ َٟ قْ ٩َ  ّل ٵَ ، و بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ َأيِب َصپ٥ٍِح ، واٍٶف  ـ  َٷٸْؾ  ُ٘  . 

                                                 
ْٵرو »واْتٴػ ي ا٘ٵف ٜٔ ٹحق ٩ـ ُلُٞ ٣قًٓ ، و٥ٯؾ أ٣ربپ  (1) َٜ ٍْـ  ْبد الل   ا٥بخپريوهق َرِٸح  » َٜ

 و١ٕمهپ ٩ـ آتٲد٩ٞ . ا٩ٗ٥ذيو
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دَْٗلـ٢َِلِٟليـَ* َ:َ َأْصَحڈلُبَُْلَٿلي

ْختَِٸپين ڀ ٵَ ٸْ  تَ يِب أَ ٍْـ  قبي  أَ  ٍْـ  ، وِد دُ رْ پن ا٥ٲُ س  َّ ٍْـ  مپْ َ٪ ، وهِ ا٥س  ْبد الل  َٜ َْ  نقْ َٜ َو ٍْـ  دپ٥ِ ، و

 .  اءذ  الَ  ٩ِْٷران

ـََِدَِڂلَْٹل٢ََِلََأْصَحڈلُبََ* يََّٮَلڂْلَِضڈلن٢ََََلٹِلڂلْدٍََِبَأَََْٗل َ:َ اَٝلټْل٠ُلِ

ٍْـ  ، دٯْ َ٘ ٍْـ  ڂٸْ ا٥ٴ   مْحَـ  بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  د  ُٜ  ٍٿ ئْ  ذِ يِب أَ َوُهَٵ  َٵر اللِ دُ ٸْ بَ ، و ُٜ  .  ٍْـ 

ْْحَـَْٗلـَُهْرٳُلزَ* َ:َ ا٦َْٕلَرجََأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  ؿ 

ٍْـ ٩ُْسٴِ د  ٍْـ َذ٤َْقان پدٹَ ، وأٍق ا٥ز   ُهَٵ  ْبد الل  َٜ  َِ ـُ  رُ ٱَ ٯْ ، و  .  ڀٯَ ٸْ ٍِ رَ  ٍْ

ڈلئِغأبََعٍَڂلَْٻلََڃلََُأْصَحڈلُبََ* َ:َ َرا٬لٍِعَاٯلٵلي

ْٳرُ  ُـ  ٍَ ْبدِ  ٍْ ي   ـُ َس ، والَ  ا٥ُبٶَپيِن   ٌځ ٍِ پْ َُ ، وَ  يِن  زَ ـٵُ ـا٥ْ  اللِ َٜ ُـ  ةُ پدَ تَ ، و٣َ  ا٥َب٧ِْ پ٩َڀ ٍْ َٜ  .  َد

ڈلمَْٗلـَٳُلڀلَّضَىَ* ڀلٹَْلڈلِنََفَأْصَحڈلُبََهي َ:َ اٯلٵلي

ـُ  ُٿ هْ وَ  ٶَْٯپيِن  ٩ُٶَب ف ٍْ ـُ  ٩َْٯَٵرُ ، و ا٫٥  د ٍْ ِٙ ٍْـ ، و َرا ِٲٸْؾ   .  ٍْـ ٩ُٶَب ف ؾٲِ ٯْ ٩َ َٜ

َ:  ڈلِنَّـٿلََڂلََاٯلَََْأْصَحڈلُب٤ََلڈلُوسَْٗلـَٮَلڂْلَِضڈلنَ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  ٍْـ  ، َٜ بْد الل  َٜ َٓ ْٕ ٍَ ق ا٥ز  ٍُ ، وأَ  ّل ٱِ پئِ ة ا٥٭  رَسَ ٸْ ٩َ ٍْـ  ؿٸْ اهِ رَ ٍْ إِ ، وَ  ا٥ْٸَميِنّ س پوُ َٚ َو  .  ل  ٳ   ا

ًُ اهلٔل عبُد ًِ ُعَنَس ِب  (0362) ٗيِوَدَعاِل ٗئغَسُكاِل أبطََّداِل ِب
َ

َ

َ:َ ٦َلّضْدَاهللَْٗلـ٦َُلٿَلرَأْصَحڈلُبََ*

 َ٘ ُ ُـ  پِل ْبدِ  ٍْ ـِ  اللِ  َٜ َٵر ٍْ َٟ  عٌ پ٢ِ ، وٹَ  ُٜ َٵراٍـ  ٩َْق ََٓديِنّ  ُٜ ٍْـ  ، ا ْبد الل  َٜ ـُ  دُ پهِ ، وُنَ  پرٶَ يْ دِ َو ٍْ  َِ ٍ ْٖ  ،

ٍْـ و ِٯْٸد  َُٓسٸ ٿ، و ْٕ بَ ُِ َ٘ ٍْـ ا ِٯٸْد  َ٘  . 

ـََِ* ـََِاهلل٦َََِلّْضدَََِأْصَحڈلُب٢ََلڈلَِلَْٗل َ:َ ٦ُلٿَلرَْٗل

دُ  ـُ  ُهَٵ   ْس ٩ُ  ٍْ
ْهِري  ا ؿٍ ٴِ َّ ،  ٥ز  ـُ  ڀُ ٴَ ٮَ ٶْ و ْٱٸَپن يِب أَ  ٍْ ّل  ُ٘ َٳ  ـُ و،  ٓا ٍْ ك  َ٘ ـِ  ڀَ بَ ٲْ ُٜ  ٩ُْق َٜ يِب أَ  ٍْ  .  ي  دِ َ٘ إَ  پشٍ ٸ   

َ:َ ٦ُلٿَلراٗلـََٳَلْق٩َلَََأْصَحڈلُبَڃَلڈل٬لِعٍََ*

ـُ  ٩َْپ٥ُِؽ  ٍْـ ، و َأَٹسٍ  ٍْ ّي  َتْٸَٵڀأيب َأي قب  ْختَِٸپين ا٥ب٧َِْ ٍْـ ، و ا٥س  َٵر  ُٜ ٍْـ  َبْٸد الل  ص ٱْ َّ ُٜ

ََٓديِنّ ي ُٯَٵرا٥ َٜ  ا َٓ بْ ، و َرْيڃ ؽٴِ د ا ُِ ٍْـ َٹپ٢ِع، و ٍْـ  َٵر  ُٜ  َٟ  .  َٵرُٜ ٍـ ا ٩َْق
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َ:َ َأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـَِدْيڀلڈَلرَ*

ٍْـ َأَٹسٍ  ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي ، و ٩َْپ٥ِؽ  َٸٸْٶَڀ ، واٍـ  ُ٘ ْپج، وُٜ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ٍْـ ٩ُْسٴِؿ، و ُٙ بْد ا٥َْٯِزْيز  َٜ 

ْٯَٱر، وا٥َٲْسَٵٝ  َِ ٍْـ  ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ ََٓديِنّ  إِ  .  ا

َ:ََأْصَحڈلُبَُّلَڈلِهدَْٗلـََٚل٠ْلٍََ*

ْختَِٸپين َأي   ُٓ ٍْـ  قر٫ُ ٶْ ، و٩َ قب ا٥س  ُ٘  رٵِ تَ ٯْ ا َٵش ٍْـ ٩ِْٷران نَم ٸْ ٴَ ، و ْٜ َ ْٕ ٍْـ أيب  ، ا ْبد الل  َٜ َو

ّل  َٹِجٸح َٓٳ   .  ا

َ:َ َأْصَحڈلُب٢ََلٹِلڂلْدَْٗلـَُٚلَّضْٟلََ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  ْختَِٸپين ، و َٜ ٍْـ ، وَأي قب ا٥س  ْٯَٱر  ِ٘ ا٥قَ  ا٥ٸَْ٪ُٳِري پسٍ يَ إِ َِ ُـ  ُٿ ٸْ بِ َّ ، وَ  ّل ٭ِ ا  يِب أَ  ٍْ

 .  قِي  ٳُ ا٥ْ  ٍځ پٍِ َُ 

َ:َ َأْصَحڈلُب٢ََلٹِلڂلْدَْٗلـَاُٝلَِضڂلىډلَ*

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  د  ِٯٸْد، و ةپدَ تَ ، و٣َ  ُهَٵ  َ٘ ٍْـ   .  ّي پرِ ٫َ ٹْ إَ  َيَْٸك 

ًُ ُظَىَأ ًِ ِب  (0023) اِزٓياأَلِىَص ِسِطالٖي َمِألو ِب
َ

َ

َ

َ

َ

َ: ڈْلٯلِؽَأڃَلسَْٗلـَٳلَََأْصَحڈلُبََ*

دُ  ـُ  ُهَٵ  ْهِرّي  ٍْ َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  ُـ  ةُ پدَ تَ ٣َ و،  ٩ُْسٴِؿ  ٍْـ ٣َتَپَدة ٍْ پ٩َڀ  َٜ ُـ  ُځ پٍِ َُ و،  وِد دُ ا٥س   َد ؿ ٴَ ْ٘ أَ  ٍْ

ّي  ا٥ُبٶَپيِنّ  ـُ  دُ ٸْ مُحَ و،  ا٥َب٧ِْ ُٜ ٸْ  مُحَ يِب أَ  ٍْ ّي ة دَ ٸْ بَ د أٍق  ْبدُ و،  ا٥َب٧ِْ ـُ  ا٥َْٯِزْيزِ  َٜ ّي  ا٥ُبٶَپيِنّ  ٍٿ ٸْ ٷَ ُص  ٍْ ،  ا٥ب٧َِْ

َحْپُق  ْ٘ ـُ  َوإِ ْبدِ  ٍْ ـِ  َٜ ٍْ َٚ يِب أَ  الل  ـُ و،  إَْٹ٫َپِرّي ڀ حَ ٴْ   ـُ  الََس ـِ  يِب أَ  ٍْ ِٯْٸدپر أٍق َس يَ  الََس ّي  َ٘  .  ا٥ب٧َِْ

ْهِريََّ* دَْٗلـَٳُلِْضپلِؿَْٗلـ٣َِلځَلڈلٍبَاٯلزُّ َ:ََأْصَحڈلُبَُْلَٿلي

ٍْـ َأَٹسٍ  د، و ٩َْپ٥ِؽ  ِٙ ٍْـ َرا ُٜ  ٩َْٯَٵر  پ٥ِدٍْ  ٸؾٲَ ، و َْ ُٙ  ّٝ يْ إَ  ـ  ُـ  ُٿ ٸْ ٯَ ، و د  ، ةزَ  مَحْ َأيِب  ٍْ َوُهَٵ 

َٸْٸٶَڀ،  ّي دِ ٸْ ٍِ د ا٥ز  ٸْ ٥ِ قَ ٍـ ا٥ْ ا ُٜ ـُ  ٍْ ْٱَٸپُن  ُ٘  .  َو

ََْٗلـََد٦َلڈلٳَلڊلَْٗلـَ٭َلَتڈلَدةَةڈلدََتََ٭لَََأْصَحڈلُبََ* َ:َ وِدَُدَاٯلِضي

ٍْـ  َٖ  أيبِهَ٪پْم  ٶْ َ٘ بْد الل  تََقائل  َٜ ْ٘ ـ أيَِب ، وا٥د  ٍْ ِٯٸْد  ٍَڀَ  َ٘ ُرو پْج، و َٜ ٍْـ اْلَج  ْٯبَڀ  ٍْـ َيْٸَك ، و ُٙ  . مَه پم 
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يََّاٯلُّضڀلڈَلِنَََّأْصَحڈلُبََٙلڈلٗلڋِلَْٗلـََأ٢ْلپَلؿَ* َ:َ اٯلَّضٱْلِ

ـُ  مَح ْپدُ  َٴَٵڀ ٍْ َٴْٸمنُ  َ٘ ُ٘ ُـ  ، و َ ِٰ آُ  ٍْ ُـ  َومَح ْپدُ ،  ِز  ٸْ ٲَ ا٥ْ  ةِ ْٕ ْٯَبڀُ ، و َزْيد ٍْ ـُ  ُٙ ْپج ٍْ  .  اْلَج 

يَّةََدَڂلَّْضََدَأٗلق٦َلَُڂلَْٗلـَأبَُْحََاَ-يؾَقَِاٯلٷلَيَ-دَڂلَُْْحََََأْصَحڈلُبََ* َ:َ اٯلَّضٱْلِ

َٴَٵڀ َ٘ ٍْـ  ِٯْٸد، و مَح ْپد  َ٘ ٍْـ  ٍْـ َزْيد،  إَْٹ٫َپِرّي  َيَْٸك  ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي ، و َومَح ْپد  ٍْـ ،  ُ٘ ْٱَٸپن  ُ٘ َو

َٸْٸٶَڀ  ْٯبَڀ، وُٜ  .  ٩َْپ٥ِؽ، و ُٙ

يََّاٯلُّضڀلڈَلِنََّـَُصځَلڂْلډلَأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلٹَلِزْيزَٗلََْ* َ:َ اٯلَّضٱْلِ

ْٯَبڀ پ٥ِد، و ُٙ َْ ٍْـ  َٜ  ُوَهْٸٿ  ِٯٸْد ثارِ قَ د ا٥ْ بْ ، و َ٘ ٍْـ َزْيد،  ٍْـ   .  َومَح ْپد 

َ:َ إڃَْلٵَلڈلِري٤َََّلپْلَحڊلأبََأْصَحڈلُبَإ٢ِْلَحڈلْقَْٗلـ٦ََلّضْدَاهللَْٗلـََ*

ِٯْٸد َ٘ ٍْـ  ٍْـ ، و إَْٹ٫َپِرّي  َيَْٸك  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ٵْ َٜ ّل رو اَٜ ِٜ َْوَزا َرْيڃ، و ْٕ ُِ ٍْـ  ،  ٩َْپ٥ِؽ، و ا

پمو بْد ا٥َْٯِزْيز، و مَه  َٜ  َٓ ِِ ا  .  قنُ٪ پ

ي٢َََّلٹِلڂْلدأٗلقَََيَِضڈلرَاَْلَِضـأبََأْصَحڈلُبَاَْلَِضـَْٗلـََ* َ:  اٯلّضَٱْلِ

ـُ  ُس قٹُ يُ  ّي  ّي دِ بْ ا٥ٯَ  ٍْـ ِدْيٶَپر دٸْ بَ ُٜ  ٍْ َٴٸَْمن، و ا٥ب٧َِْ ُ٘ ٍْـ  ْٱص  پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ ، و ّي رِ ٲَ ٶْ آِ  َّ َٜ ،  ٍْـ َد

مْحَـ دٸْ ومُحَ  بْد ا٥ْر  َٜ پن، و ٍْـ  س  َّ ٍْـ  ّي  ّي دِ زْ إَ  ِهَ٪ْپم   .  ا٥ب٧َِْ

 (0022ل )ِيدِّالصِّ ٍسِهي َبٔبَأ ُتبِي ُةَػأئَع ًَِئئماملِؤ ٗوُأ
َ

َ

َ:  ٦َلڈْلئٴَِلڊلَأْصَحڈلُبََ*

ِ٘ ٲَ ا٥ْ  يؼ ؿپ د  ْٳٍر ا٫٥  ٍَ ٍْـ َأيِب  د  ُٜ  ٍْـ ُهَٵ  ْٕ  ةوَ رْ ، و ٍَ َ ٍْـ  وقرْسُ ، و٩َ  ٍْـ ا٥ز  ْٕ ْٵَرة، و عدَ ِْ ا ٍٶځ  َٜ

مْحَـ ْبد ا٥ْر  ْقٍف ، وأٍق  َٜ َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ٍْـ ، و ا٥ٶ َخِٯّل د يْ زِ يَ ٍْـ  دقَ ْ٘ ، وإَ  َ٘ ٍْـ ِهَ٪ْپم  ْٯد  َ٘

 .  إَْٹ٫َپِرّي ر پ٩ِ َٜ 

دَْٗلـََأِبََ* يؼَأْصَحڈلُبَاٯْلټَلڈل٢ِلؿَْٗلـَُْلَٿلي دى َ:  ََٗلٽْلٍرَاٯلٵلى

َٵر ُٜ ٍْـ  َبْٸد الل  د آََديِنّ ، و ُٜ ٍْـ ُهَٵ  ؿ 
ِ٘ ٍْـ ا٥َْٲپ مْحَـ  بْد ا٥ْر             ٍْـ َٹپ٢ِع  مُحَْٸدٍْـ  حٴَ ٢ْ ، وأَ  َٜ

ََٓديِنّ   .  ا
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َٗلْٟلََ* َ : َأْصَحڈلُب٦َُلْرَوةَْٗلـَاٯلزُّ

ْرَوة ُٜ ٍْـ  بْ ، وأٍق  ِهَ٪ْپم  َٜ ٍْـ  د  َقد ُهَٵ  ْ٘ ٍْـ إَ مْحَـ  ْٕ ٹق٢ؾ يتٸؿ د ا٥ْر  ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ٍْـ  ، ُٜ د  َوُهَٵ 

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ   .  ٩ُْسٴِؿ 

َْٚلَدعَ* ْٕ وقَْٗلـَا َ:  َأْصَحڈلُبَٳَلْْسُ

ٍْـ  د  َدع آٶت٠ُهَٵ  ِْ َ ْٕ َٴَٵڀ، وأٍق وائؾ  ٍْـ ا َ٘ ٍْـ  ِٲٸؼ  ٍْـ ، وأٍق ا٬٥حك  َٙ ،  صبٸح٩سٴؿ 

پ٩ِرو ْٯبِل َٜ َراِهْٸؿ، و ا٥٪  ٍْ َحْپق، وأٍق  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ُ پب، و ا٥س  ٍْـ َو ْٯَثپء، وأٍق  َيَْٸك   ا٥٪ 

ٍْـ  ، آحپريب ْبد الل  َٜ  .  ٩رة اخلپريَو

ْْحَـٗلڀلڋلَََأْصَحڈلُب٦ََلٿْلَرةَ* َ:  ٦َلّْضدَاٯْلري

مْحَـ أٍق ا٥رِپل بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  د  ٍْـ ٍَٳْ ، وَأٍق  إَْٹ٫َپِرّي  ُهَٵ  د  ٍْـ ُهَٵ  ْٵرور  ْبد  ، ّزمٍْـ  َٜ َٜ َو

ٍْـ  د  ٍْـ ُهَٵ  ْٳِر  ٍَ ٍْـ َأيِب  ْٵروالل  ِٯْٸد، و ّزمٍْـ  َٜ َ٘ ٍْـ  ِٯْٸد ، وٜبد رٍف إَْٹ٫َپِرّي  َيَْٸك  َ٘  ٍْـ 

ْٕ ، و إَْٹ٫َپِرّي  ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ْهِرّي  ، ُٜ َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  ٍْـ ٩ُْسٴِؿ  د   .  َوُهَٵ 

ْْحَـَْٗلـ٦ََلْقٍفََأبَحڈلُبََأْصََ* َ:  ٢َلپَلٿَلڊلَْٗلـ٦ََلّْضدَاٯْلري

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  د  ٍٕ ،  ُهَٵ  ٍْـ َأيِب ٤َثِ ْٴَٲَٵڀ ، َوَيَْٸك  َٜ ٍْـ  ْٵرو  َٜ ٍْـ  د   .  َوُهَٵ 

َ:  اٯلڀليَخٹِللَََّأْصَحڈلُبَا٢َْٕلَقدَْٗلـََيِزْيدَ*

ٍْـ َيِزْيد َراِهْٸؿ  ٍْ َحْپق، وأٍق  ا٥ُْٳقِيّ  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ْبد الل ا٥س  َٜ ٍْـ  ْٵرو  ْبد و ، ا٥ُْٳقِيّ  َٜ َٜ

ٍْـ َيِزْيد َقد  ْ٘ ٍْـ إَ مْحَـ   .  ا٥ٶ َخِٯّل  ا٥ْر 

َ:َ إڃَْلٵَلڈلِريَََّأْصَحڈلُب٢ََلٹْلدَْٗلـَِهٴَلڈلْمَْٗلـ٦ََلڈلٳِلرَ*

مْحَـ دٸْ ، ومُحَ  أيب أوًٍْـ  ، وزرارة هللٍْـ  دٸْ مُحَ  بْد ا٥ْر  َٜ ّي ا ٍْـ  ِ َٕ                الََسـ، و ِلْٵ

ّي   .  ا٥َب٧ِْ
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ًُ اهلٔل عبُد ًِ ٔدِوُعِطَم ِب  (0200) ٓئلَراهُل ٍلأفَغ ِب

َ:٦ََلّْضدَاهللَْٗلـَٳَلِْضٹُلْقدَأْصَحپُب  **

َدع ا٥ُْٳقِيّ  ِْ َ ْٕ ٍْـ ا وق  ٍْـ ، و ٩َرْسُ ْٴَٲَٵڀ  ٍْـ ، و ا٥ُْٳقِيّ  ا٥ٶ َخِٯّل ٣ٸس َٜ بِْٸَدة  ْٵرو ا٥س  َٜ مين ٴْ َٜ

َٴَٵڀ، وأٍق وائؾ  ا٥ُْٳقِيّ  َ٘ ٍْـ  ِٲٸؼ  ٍْـ َيِزْيد، و ا٥ُْٳقِيّ إ٘دي  َٙ َقد  ْ٘ ح يْ ، وُذَ  ا٥ُْٳقِيّ  ا٥ٶ َخِٯّل  إَ

ٍْـ و،  ا٥ُْٳقِيّ ٍـ الپرث ا٥ٲپيض ا ْٵرو   .  ذّبٸؾَٜ

َ:َ اٯلْٽُلقِٔلََّاٯلڀليَخٹِللَّ٭لڂلسََأْصَحڈلُب٦ََلپْلټَلٿَلڊلَْٗلـََ*

َراِهْٸؿ ٍْ پ٩ِرو ، ِٯّل ا٥ٶ خَ  إِ ْٯبِل  َٜ َٴَٵڀوأٍق وائؾ  ،ا٥٪  َ٘ ٍْـ  ِٲٸؼ  ٍْـ ٤َُٷٸؾ و،  َٙ َٴَٵڀ  َ٘ ،

ؿ ِ٘  . ٍـ وٸٵرةا وا٥َْٲپ

َ : اٯلْٽُلقِٔل٦ََّلٿْلروَاٯلِضپلِلنََأْصَحڈلُب٦ََلّضڂِْلَدةَْٗلـََ*

َراِهْٸؿ ٍْ َحْپق، وأٍق  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ يـ ، ا٥س  ِٕ ِ٘ ٍْـ  د  پن، وأٍق  َوُهَٵ  س  َرج َّ ْٜ ، وأٍق  إَ

ّي  ِ َٗ پ٩ِر، و ا٥٭پئل ا٥َبْخ ْٯبِل  َٜ  . ا٥٪ 

ََ: اٯلْٽُلقِٔلَّڊلَا٢ٕلديَٿلََپل٢َََل٣ََلټِلڂلؼَْٗلـَأبَوائؾََأْصَحڈلُبََ*

َٵش ْٜ َ ْٕ ٍْـ و،  ا ُْٓٯتَِٵر٩َٶ٫ُْقر   .  بد٥ڀٍْـ  وٜپصؿ ، ا

ََ: اٯلْٽُلقِٔلََّاٯلڀليَخٹِللَََّأْصَحڈلُبَا٢َْٕلَقدَْٗلـََيِزْيدَ*

 ٍْ َراِهْٸؿ  ٍْ ْبد الل ، و ا٥ُْٳقِيّ  ا٥ٶ َخِٯّل  ـ َيِزْيدإِ َٜ ٍْـ  ْٵرو  َحْپقأٍق َٜ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ بْد و ، ا٥ُْٳقِيّ  ا٥س  َٜ

ٍْـ َيِزْيد َقد  ْ٘ ٍْـ إَ مْحَـ   .  ا٥ُْٳقِيّ  ا٥ٶ َخِٯّل  ا٥ْر 

ََأْصَحڈلُبََ* َ:َ اٯلْٽُلقِٔلَّاْلڈلرثَاٯلټلڈليضَْٗلـََحيَُْذَ

ْٯبِل ، و أٍق وائؾ يـ ، أيب ّپزمٍْـ  ، و٣ٸسا٥٪  ِٕ ِ٘ ٍْـ  د  ٍْـ ُر٢َٸْعٍ ، و َوُهَٵ  بْد ا٥َْٯِزْيز  َٜ  ،

ٍ و ْٖ َِ ٍْـ  يـ، وُنَپِهد  ِٕ ِ٘ ٍْـ  َراِهٸْؿ، و َأَٹس  ٍْ َ.  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ

َ: ذٛلّضڂلؾَأْصَحڈلُب٦ََلٿْلروَْٗلـََ*

َحْپقوأٍق ، أٍق وائؾ  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ٍْـ و،  ا٥س  ؿ 
ِ٘ د  ،وٸٵرة ا٥َْٲپ وقو، ٶت٠ آٍْـ َوُهَٵ   . ٩َرْسُ

َ
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ًُ اهلٔل عبُد ًِ اِعٖبَع ِب   (2332) ٗئنأغاهَل ٔبٔلطَّامُل ٔدِبَع ِب
َ

َ

َ

َ:ََأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـ٦ََلّضيڈْلسَ*

 ْٕ َب ُِ ٍْـ  ِٯْٸد  ّل ، و َأيب رٍپحٍْـ  ، وٜ٭پء ٍْـ ٤َْٸَسپن َٚپُوُس ، و َ٘ َٓٳ  ا ٍ ْٖ َِ ٍْـ  ، وأٍق  ُنَپِهد 

ْٯَثپء پٍُِر  ا٥٪  َٟ ، وٜٳر٩ڀ  زيدٍْـ َِ ب ْپساٍـ  ٩َْق ٍْـ و،  َٜ بْد الل  َٜ ٍْـ  َبٸْد الل  ٍْـ ، و ٜتبڀُٜ أيب ٤َُريٿ 

َٟ  ٩سٴؿ ب ْپساٍـ  ٩َْق ََٓديِنّ  َٜ ٍْـ ، و ا َٟ ة رِ جْ ٍُ ٩ِْٲَسؿ   .  ٍٶل هپٙؿ ٩َْق

َ : اٯلٽُْلقِٔلَََّأْصَحڈلُب٢ََلٹِلڂلْدَْٗلـَُٚلَّضْٟلََ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  ْختَِٸپين َأي قب ا، و َٜ ٍْـ ، و٥س  ْٯَٱر  ٭ِّل  ا٥َٸْ٪ُٳِري إَِيپسأيب وّ٪ٸڀ َِ ِ٘ ،  ا٥َقا

ٍْـ و بِْٸٿ  پٍِځأيب َّ  .  ا٥ُْٳقِيّ  َُ

َ:  اٯْلڂَلِلِنَََّأْصَحڈلُب٤ََلڈلُوسَْٗلـَٮَلڂْلَِضڈلنَ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  َٚپُوس ، َٜ ٍْـ  بْد الل  َٜ ة، و ا٥ْٸَميِنّ  َو ٍْـ ٩َٸرَْسَ ٍَْراِهٸْؿ  ْٕ ، وأٍق  ّل ا٥٭ پئِٱِ  إِ ٍَ ّل  ا٥ز   .  آَٳ 

َ: َأبَرٗلڈلحْٗلـ٦ََلٷلڈلءَأْصَحڈلُبََ*

َرْيڃ ُِ ٍْـ  ْبد ا٥َْٯِزْيز  َٜ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا ّل  َٜ َٓٳ  ٍْـ ، و ا َٓٴِؽ  بْد ا َٴْٸَمنأيب َٜ ة ُ٘ ، ا٥َٯْرَز٩ِل  ٩َْٸرَسَ

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  َٜ  .  َو

ََ:َأْصَحڈلُبَُّلَڈلِهدَْٗلـََٚل٠ْلٍََ*

ْختِٸَپين أَي قب ا٥ ُْٯتَِٵر، وس  ـ ٓا ٍْ ـ ٩ِْٷران، و ٩َٶ٫ُْقر  ٍْ ٴَٸَْمن  َْٜٵش ُ٘ َ ْٕ ـ أيب ٹَِجٸح ، ا ٍْ بْد الل  َٜ ّل  َو َٳ   .  ٓا
 

 

ٹْلَثڈلءَأبَأْصَحڈلُبََ* يَّزيدََٚلڈلٗلِرَْٗلـََاٯلٴلي َ:َاٯلّضَٱْلِ

ْختَِٸپين  ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ، َأي قب ا٥س  ْٵُرو  َٜ پ٩َڀ ةپدَ تَ ، و٣َ  َو َٜ  . ٍْـ َد

َ:َ اٯل٠لٗلري٦َلّضْدَاهللََأٗلق٦ََلّضيڈْلساٗلـََٳَلْق٩َل٦َلٽلرٳلڊلََأْصَحڈلُبََ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ و،  َٜ َٜ ٍْـ ٩ِْٷران، و ٍْـ َد پ٥ِد  ّي اء ذ  الَ  َْ ْختَِٸپين ، و ا٥َب٧ِْ  . َأي قب ا٥س 

َ:َ اَٝلَدِنََّْٗلـَٳَلِْضٹُلْقد٦َلتّضڊلَأْصَحڈلُب٦َُلَّضڂلْدَاهللَْٗلـ٦ََلّضْدَاهللَْٗلـََ*

بْد الل  َٜ ـ  ٍْ ْقن  ْهِرّي ، واَٜ ٍَْراِهٸْؿ، و ٥ز  ـ إِ ٍْ ْٯد  ق  َ٘ ٹَپد، وٍأ ـ ، و ا٥ز  ٍْ َِٜراك ٤َٸَْسپنَصپ٥ِْح  ـ  ، و  . ٩َپ٥ِْؽٍْ
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َ:َ اَٝلَدِن٦َََّلّضيڈلْساٗلـََٳَلْق٩َلََٳلِضپلؿأبََأْصَحڈلُبَٮُلَريډلَْٗلـََ*

ْٲَبڀ هٵد ُٜ ْٲَبڀ، و ٍْـ  ُٜ ٍْـ  ك  َ٘ َراِهٸْؿ ٍْ ، و ٩ُْق ٍْ ْٲَبڀإِ ُٜ ٍْـ ، و ـ  پِل  بْد ، و َأيب الٯدَ٘ َٜ ٍْـ  ٍَُٳٕ 

ٍْـ  ٍْـ ٤َُٷٸؾ ، و ٙڃإالل  َٴَٵڀ  َ٘ . 

َ:َ ٗلڀللَهڈل٣لؿَٳَلْق٩َلَرةَْجَٗلََُأْصَحڈلُبَٳِلټْلَِضؿَْٗلـََ*

َتْٸبڀ  ، والٳؿ ٍْـ ٩ِْٷران ٩ٸٵقن ُٜ  .  الزري ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ ، وٜبد ا٥ٳريؿٍْـ 

ًُ ُسأبَد ًِ اهلٔل َعِبٔد ِب ًِ وِسَعِن ِب  (2452) ٓياِزَصِىاأَل اٍوَسَح ِب
َ

َ

َ

َ

َ:َأْصَحڈلُبََٚلڈلٗلِرَْٗلـ٦ََلّْضدَاهللََ*

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ،  أيب رٍپحٍْـ  ٜ٭پء ْٵُرو  َٜ ّل  َو َٓٳ  ٍْـ  ، الَُٵِحّل ا د  ََٓديِنّ  آٶٳدرَوُهَٵ  ْبد الل ا َٜ  ، ٍْـ 

ٍْـ   ّ
ِٝ
َٜ ٍْـ  د  ْٕ  ، وأٍق السٞ الپٙٵلَوُهَٵ  ٍَ ّل ا٥ز  َٓٳ  ََْدُرس ا ٍْـ  ٍْـ ٩سٴؿ  د  ٍْـ ، و ُهَٵ  پ٩ِر  َٜ

ْٯبِل  ٸؾ ا٥٪  ِّ ا ْٱَٸپن، وأٍق َذَ ٍْـ َٹپ٢ِع ُ٘ ْٴَحڀ  ٭ِّل  َٚ ِ٘  .  ا٥َقا

لَّاٯلټلررَََأ٢ْلپَلؿأبَرٗلڈلحَْٗلـ٦ََلٷلڈلءَأْصَحڈلُبََ* َ:َ اٝلَٽلى

َرْيڃ ُِ ٍْـ  ْبد ا٥َْٯِزْيز  َٜ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا ّل  َٜ َٓٳ  َٓٴِؽ، و ا بْد ا َٴْٸَمنأيب ٍْـ  َٜ ة ُ٘ ، ا٥َٯْرَز٩ِل  ٩َْٸرَسَ

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  ْٵُرو  َٜ  .  َو

َ:َ َأْصَحڈلُب٦ََلٿْلروَْٗلـَِدْيڀلڈَلرٍََ*

َٸْٸٶَڀ  ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ٍْـ َزْيد، ُ٘ َرْيڃ، و َومَح ْپد  ُِ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا ْپج، و َٜ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ُٙ  . 

دَْٗلـََ* َ:َ اٝلڀلٽلدرَأْصَحڈلُبَُْلَٿلي

ْٱَٸپن ـُ َأيِب مَحَْزة، و ا٥ث ْقِرّي  ُ٘ ٍْ َٯٸُْٿ  َٸٸْٶَڀ ،  ُٙ ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ُ٘  . َو

َْٗلـََ* دَْٗلـ٦ََل٧ِلّ ََ: اْلِض٨لَاُلڈل٣لٿللَأْصَحڈلُبَُْلَٿلي

ّ ٍٶف ا ِٝ َٜ ٍْـ  د  ٍْـ ُهَٵ  ْٯَٱر  َِ  . 

لَّأبََأْصَحڈلُبََ* دَْٗلـَٳلِضپلؿَْٗلـََ٘لْدُرسَاٝلَٽلى َٗلْٟلَُْلَٿلي َ : اٯلزُّ

ْٯد َ٘ ٍْـ  ِٯْٸد، و ا٧ٓي ا٥ٴ ْٸڂ  َ٘ ٍْـ  ْٱَٸپن  ،  ا٥ُْٳقِيّ ٩ٯپويڀ أٍق ْٸثٵڀ ٍْـ  ، وزهٕ ا٥ثقري ُ٘

َرْيڃو ُِ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا َبٸْد اللو ، َٜ ُٜ ٍْـ   .  ٩َْٯِٲؾ 
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ٹْلّضِلََ* اِٛلڂلؾَاٯلٴلي َ:َأْصَحڈلُب٦ََلڈلٳِلرَْٗلـََذَ

ٍْـ  ٸْؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب إِ َْ  ِٝ ٠ِْ ٍْـ  ، وٍٸپن ا٥بََج ف قِيّ ا٥ْٳُ ٠ٍِْ أٍقٍ   ، و٢راس ا٥ُْٳقِيّ ٚريػ ٍْـ  ، و٩َُ٭ر 

ٍْـ  ، ا٥ُْٳقِيّ الَْٵَداين  ٍْـ َأيِب َزائَِدة ، وز٤ريپ ا٥ُْٳقِيّ الَْٵَداين ٍْـ َيْٸَك  بْد الل  َٜ َٱر َو  . ا٥ُْٳقِيّ أيب ا٥س 

ََ: اٯلَقا٢ِلٷلِل٤َََّلپْلَحڊلَْٗلـَڃَلڈل٬لِع٢َُلٻْلڂَلڈلنأبََأْصَحڈلُبََ*

َٴْٸمن َٵش نٍْـ ٩ِْٷرا ُ٘ ْٜ َ ْٕ مْحَـ، و ا ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ   ْٞ ٫َ ٍْـ ٩سٴؿ ٠ٍِْ ، وأٍق  ُّ  .  ا٥ٯٶٖي ا٥َْق٥ِْٸد 

  (2212) ٓيِزِدُداِل ٕدِئعو َضُبَأ

ًُ ُدِعَض ًِ َمِألٔو ِب ٌَِئض ِب ًِ ا ًِ ُعَبئد ِب  ة َبَلِعَث ِب

َ: اُلْدِري٢َََّلٹِلڂْلدٍَأبََأْصَحڈلُبََ*

د  أٍق ٍْـ َيَسپر ، وٜ٭پء َذ٤َْقانو،  أٍق ٹرضة ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ آٶذر ََٓديِنّ اللٌ ُهَٵ  ٍْـ  ٜٸپضو ، ا

ٍْـ  ْبد الل   .  لأٍق آتق٤ؾ ا٥ٶپِو،  أيب سحَٜ

َ:َ أٗلقَڃلُضةَْٗلـَٳَلڈْلٯلِؽَاٝلڀلذرَأْصَحڈلُبََ*

پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ  َٜ ّي  ِدْيٶَپرأيب هٶد ٍْـ  ، وداود ٍْـ َد ٍْـ إَِيپسٍ ، و ا٥َب٧ِْ ِٯٸْد  ّي  ِرّي الَِري َ٘ ،  ا٥َب٧ِْ

ٍْـ ٩سٴٵو ٍْـ َيِزْيد  ِٯْٸد  ّي ڀ ا٥ٲ٫ٕ َ٘  .  ا٥َب٧ِْ

نأبَََأْصَحڈلُبََذٮْلَقانَ* ِلي ييڈلت َصڈلٯلٍِحَاٯلِضي َ: اَٝلَدِنََّاٯلزي

َٴٸْ  َٵش ٍْـ ٩ِْٷران نمُ٘ ْٜ َ ْٕ ُ٘  ا َٟ  ّل ٵَ ، و مْحَـ ٩َْق بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ٍَْٳِر  ٍْـ َأيِب َصپ٥ٍِح ، واٍٶف  َأيِب  َٷٸْؾ  ُ٘  . 

دََأٗلقَْٗلـََيَِضڈلر٦َلٷلڈلءَأْصَحڈلُبََ* َ:  اَٝلَدِنَّاُلالٖلَُْلَٿلي

ْقٍف أٍق  َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ٍْـ  ، َ٘ د  ْٵروَوُهَٵ  ٍْـ  ، ٜ٭پءٍْـ  َٜ د  ْٵروَوُهَٵ  ٍْـ  َٜ

ّ  ، وهلل ّٴحٴڀ ِٝ َٜ َٴؿ ، وزيد وهق اٍـ َأيب ٩ٸٵقٹڀ ٍْـ  ْ٘ ٍْـ دِ ،  ٍْـ َأ ْٵُرو  َٜ ْبد الل ، و ْيٶَپرٍ َو َٜ ٍْـ  َيِزْيد 

 .  ٘ٴٸؿٍْـ  ، وصٱقان ٍـ ٣سٸطا

َ: أبَرسحْٗلـ٦ََلّْضدَاهللَْٗلـ٦ََلڂلڈلضَأْصَحڈلُبََ*

َٴؿ زيد ْ٘ د  ، ٍْـ َأ ِٯٸْدو، ٜجلن ٍْـ َوُهَٵ  ّي  َ٘ ِ ُٖ َْٓٲ ٍْـ و،  ا بْد  والپرث، إٙڃ ٍَُٳٕ  َٜ ٍْـ 

ٍْـ  مْحَـ  ٍَپبأيب ا٥ْر   . ُذ
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ََاٯلڀلڈلٚلل:َاٝلتقٮلؾََأْصَحڈلُبَأبَ*

ٍَْٳرُ ، ة پدَ تَ و٣َ ،  َُْپٌٍِځ ا٥ُبٶَپيِن   ـُ  و بْدِ  ٍْ ٍْـ أيب وّ٪ٸڀ،  ا٥٭ ِقيؾد ٸْ ومُحَ ،  يِن  زَ ٵُ ـا٥ْ  اللِ َٜ ْٯَٱر  َِ  .وأٍق ٠ٍِْ 

ًُ اهلٔل عبُد   ًِ وِسِنَع ِب ًِ  اِصَعاِل ِب   (122) ٗئنَِالٖط ٍلأئَوِب

َ:َروَأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـ٦ََلٿلََْ*

ٍْـ  وق  َدع٩َرْسُ ِْ َ ْٕ ٍْـ ا٥َْٯْپص، واٍـ اٍٶف  ا ْٵرو  َٜ ٍْـ  ْبد الل  َٜ ٍْـ  د  ٍْـ ُهَٵ  َٯْٸٿ  ٍْـ  ٜ٭پءو،  ُٙ

مْحَـأٍق و،  َيَسپر بْد ا٥ْر  ٍ ، و البٝ َٜ ْٖ َِ ٍْـ  ْٴَحڀ ، وٜٸسكُنَپِهد  َٚ  .  ٍْـ 

وقَْٗلـََ* َْٚلَدعَأْصَحڈلُبَٳَلْْسُ ْٕ ََ: ا

َدع ٍْـ آٶت٠ٍْـ  هٵد ِْ َ ْٕ َٴَٵڀ، وأٍق وائؾ  ا َ٘ ٍْـ  ِٲٸؼ  ٍْـ ، وأٍق ا٬٥حك  َٙ ،  صبٸح٩سٴؿ 

پ٩ِرو ْٯبِل  َٜ َراِهْٸؿ، وا٥٪  ٍْ َحْپق، وأٍق  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ُ پب، و ا٥س  ٍْـ َو ْٯَثپء، وأٍق  َيَْٸك   ا٥٪ 

ٍْـ  ، آحپريب ْبد الل  َٜ  .  ٩رة اخلپريَو

دَْٗلـ٦ََلّْضدَاهللَْٗلـ٦ََلٿْلروَْٗلـَاٯلْٹَلڈْلصَأْصَحڈلُب٣َُلٹَلڂلډْلَٗلََْ* َ:َ ـَُْلَٿلي

ْٵرو َٯٸْٿ َٜ ُٙ ْپٌٍِځ ا٥ُبٶَپيِن  و،  ٍْـ  َُ  . 

دََأٗلقَْٗلـََيَِضڈلر٦َلٷلڈلءَأْصَحڈلُبََ* َ:  اَٝلَدِنَّاُلالٖلَُْلَٿلي

ْقٍف أٍق  َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ٍْـ  ، َ٘ د  ْٵروَوُهَٵ  د ٍْ  ، ٜ٭پءٍْـ  َٜ ْٵروـ َوُهَٵ  ٍْـ  َٜ

ّ  ، وهلل ّٴحٴڀ ِٝ َٜ َٴؿ ، وزيد وهق اٍـ َأيب ٩ٸٵقٹڀ ٍْـ  ْ٘ ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ،  ٍْـ َأ ْٵُرو  َٜ ْبد الل ، و َو َٜ ٍْـ  َيِزْيد 

 .  ٘ٴٸؿٍْـ  ، وصٱقان ٍـ ٣سٸطا

ْْحَـَأبَأْصَحڈلُبََ* َ: اْلّض٧ل٦ََلّْضدَاٯْلري

ِٲْٸؾوأٍق ، هپٹئ ٍْـ  دٸْ أٍق هپٹئ مُحَ  ََٓديِنّ  دبَ ٯْ ٩َ ٍْـ  ةرَ هْ زُ  َٜ بْد الل ا َٜ ٍْـ ٩سٴؿو،  ٍْـ  ْٲَبڀ  ُٜ . 

َ:ََأْصَحڈلُبَُّلَڈلِهدَْٗلـََٚل٠ْلٍََ*

ْختَِٸپين  ُْٓٯَتِٵر، وَأي قب ا٥س  ٍْـ ا ٍْـ ٩ِْٷران، و ٩َٶ٫ُْقر  َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ ٍْـ أيب  ، ا ْبد الل  َٜ َو

ّل  َٹِجٸح َٓٳ   .  ا
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ََ: ْٗلـ٤ََلپْلَحڊل٦َلڂلِضكَأْصَحڈلُبََ*

َٴَٵڀو،  ْهِرّي ٥ز  ا َ٘ ٍْـ  پ٥ِد  د  ،آخزو٩ل  َْ مْحَـَوُهَٵ  بْد ا٥ْر  َٜ َٟ  ٍْـ  ْٴَحڀآل  ٩َْق ٍْـ ،  َٚ وَيِزْيد 

بِٸْٿ أيب َّ . 

ًُ ُعَنُس ًَِئئمِؤُناِل رُئمَأ اُوَماإِل ًِ أبطََّداِل ِب  (461) ٓيِوَدَعاِل ُىَفِيٍل ِب

 

 

َ:٦َُلٿَلرَْٗلـَاَلٷليڈلبَأْصَحڈلُبَ *

َٵر ٍْـ ٜپصؿ َٴؿ، و ٍْـ اخلَ٭ پب ُٜ ْ٘ َٟ  َأ َٵر ٩َْق ْٵرو ُٜ َٜ مْحَـ، و ٩ٸٵقن إَوِدّي ٍْـ  ، و ْبد ا٥ْر  َٜ 

ْبٍد ا٥َْٲپِرّي اٍـ  ٍْـ ، و َٜ ْٴَٲَٵڀ  ْٸثو٣پص َٜ بَْٸد، و لا٥ٴ  ُٜ َٟ  َأٍق   .  ، وأٍق ٜثمن ا٥ٶٷدي اٍـ أزهر ٩َْق
َ : ْٗلـَاَلٷليڈلب٦َُلٿَلرْٗلـ٦ََلڈلصؿَأْصَحڈلُبََ*

ْٱص َٵرٍْـ  ٜپصؿٍْـ  َّ ْٕ ، و ُٜ ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ُٜ  . 

َ:  ٦ُلٿَلرَٳَلْق٩َلَََأْصَحڈلُبََأ٢ْلپَلؿَ*

َٴؿ زيد ْ٘ يؼ، و ٍْـ َأ د  ْٳٍر ا٫٥  ٍَ ٍْـ َأيِب  د  ٍْـ ُهَٵ  ؿ 
ِ٘ َٟ  َٹپ٢ِعٌ ، و ا٥َْٲپ َٵر ٩َْق ُٜ  .  اٍـ 

َ:  ٳلڂلٿلقنَإَوِديَّْٗلـ٦َََلٿْلروَأْصَحڈلُبََ*

 ْٕ َب ُِ ٍْـ  ِٯْٸد  َثْٸؿ عٸْ ٍِ ، وا٥ر   َ٘ ُْ َحْپق، وأٍق  ٍْـ  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ٍْـ ، و ا٥س  َٓٴِؽ  ْبد ا  .  ٜٵَٕٜ

ْْحَـَْٗلـ٦ََلّضٍْدَاٯْلټَلڈلِريََّ* َ : َأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري

 ْٕ ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ٍْـ ُهْر٩ُز، و ُٜ مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َرج َٜ ْٜ ٍْـ ، و إَ ْبد الل  َٜ ٍْـ  َبٸْد الل  ٍْـ ، ٜتبڀُٜ د   َوُهَٵ 

ْهِرّي  َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ  . 

ڂْلثو٭لڈلصََأْصَحڈلُب٦ََلپْلټَلٿَلڊلَْٗلـََ* َ:  لاٯلپلي

ْٵرو ٍْـ  َٜ ْٴَٲَٵڀ  َٜ ْهِرّي ، واو٣پص ٍْـ  د  ، ٥ز  َراِهْٸؿٍْـ َوُهَٵ  ٍْ ْٵرو، و ا٥تٸٵل الپرثٍْـ  إِ ٍْـ  َٜ

 . ٩َُٴْٸَٳڀ أيب ، واٍـ إَْٹ٫َپِرّي  ا٥ٶرضٍْـ َيَْٸك ، و آپزينَيَْٸك 

َ : اٗلـَأزهرَٳَلْق٩َلَأب٦َُلَّضڂلدَڈلُبََأْصَحََ*

ْهِرّي ا ٍْـ ٩سٴؿ هٵد پ٥ِد، و ٥ز  َْ ٍْـ  ِٯْٸد   .  ا٥ٲپرٛل َ٘
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َ : ٦لثِلنَاٯلڀلځلديَأبَأْصَحڈلُبََ*

ْپٌٍِځ ا٥بُٶَپيِن   پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ و،  َُ َٜ َٴْٸَمن ٜپصؿو،  ٍْـ َد ُ٘ ٍْـ  ا٥ت ٸ پح، وأٍق  إّقل ٍْـ  ،  دٸْ مُحَ َيِزْيد 

ٍْـ و ْقف  َ ٴَ ٸْ  َجِ يِب أَ َٜ ْٕ  .  ايِبّ رَ ْٜ ڀ ا
 

 

ًُ ٗئلَع ًَِئئمِؤُناِل رُئمَأ اُوَماإِل ًِ  أفَيَم ٔدِبَع ٕبألي َطٔبَأ ِب   (463) ٗئنأغاهَل ٔبٔلطَّامُل ٔدِبَعِب

َْٗلـََأِب٤ََلڈلٯلډٍِلََأْصَحڈلُبََ* َ:٦ََل٧ِلّ

ٍْـ  هٵد  ّ
ِٝ
َٜ َٜ  الٶٱٸڀٍْـ  ْٵرو ةدَ ٸْ بِ ، و َٜ ٍْـ و ، ا٥سٴمين ٍْـ  مْحَـ  بْد ا٥ْر  ٍْـ  ، وٜپصؿ أيب ٥ٸَٜٔ

مْحَـأٍق و،  َضْٵَرة بْد ا٥ْر  َٴِٵّل  َٜ اد ، ا٥س  د  َٙ ٍْـ  بْد الل  َٜ  . ٍْـ َوْهٿ  زيدو،  َو

َْٗلـَاْلڀلٻلڂلڊلَ* دَْٗلـ٦ََل٧ِلّ ََ: َأْصَحڈلُبَُْلَٿلي

ْبد الل  ، الََسـأوٓده  َٜ ٍْـ  وّٱٸد أْٸف، َو  ّ
ِٝ
َٜ ٍْـ  د  ، يٯٔ ا٥ثقري ٍْـ  وآٶذر،  السُٞهَٵ 

ٍْـ و پِل   .أيب الٯد َ٘

َََأْصَحڈلُب٦ََلّضڂِْلَدةَْٗلـ٦ََلٿْلروَ* َ:َ نَِلَپلَْاٯلِضي

َراِهْٸؿ ٍْ َحْپق، وأٍق  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ يـ ، ا٥س  ِٕ ِ٘ ٍْـ  د  پن، وأٍق  َوُهَٵ  س  َرج َّ ْٜ ، وأٍق  إَ

ّي  ِ َٗ پ٩ِر، و ا٥٭پئل ا٥َبْخ ْٯبِل  َٜ  . ا٥٪ 

ْْحَـَْٗلـََ* َ:  أبَٯلڂلٞلَأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري

ٍْـ  ٜٸسك مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ، أيب ٥ٸٍْٔـ  ْبد الل  َٜ ٍْـ  ٜٸسكَو مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ْپٌٍِځ ، و أيب ٥ٸٍْٔـ  َُ

َتْٸبڀ  ، والٳؿ ا٥ُبٶَپيِن   ُٜ مْحَـ، وٍْـ  بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ   ْٞ ٫َ َٵش ، ُّ ْٜ َ ْٕ  .  َوا

ََ: اٯْلٽُلقِٔلََّْٗلـََضٿْلَرة٦َلڈلصؿََأْصَحڈلُبََ*

َحْپقأٍق  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ َتْٸبڀ  ، والٳؿ يٯٔ ا٥ثقريٍْـ  ، و٩ٶذر ا٥س  ُٜ  . ٍْـ 

ْْحَـأبََأْصَحڈلُبََ* پَلٿِلل٦َََّلّْضدَاٯْلري ََ: اٯلِضُّ

ٍْـ  ْٯد  َحْپقوأٍق ، ة دَ ٸْ بَ ُٜ َ٘ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ َراِهْٸؿو،  ا٥س  ٍْ ْٞ ق وأٍ، ا٥ب٭ٞ  ٩سٴؿو،  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ ٫َ ُّ 

 . ٜپصؿٍْـ  ٜثمن
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ادَْٗلـََ* ََاُلڈلدَ:َأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـ٣ََلدي

ْٯبِل  ْٯدو، ا٥٪  َ٘ ٍْـ  د  ٍْـ ُهَٵ  ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِد وٜٳر٩ڀ،  إِ َْ د  ، ٍْـ  ٍْـ َوُهَٵ  بْد الل  َٜ ٍْـ 

ب ّل  يٯٲقب أيب  . ا٬٥ 

ََ:ْٗلـََوْهډلََزيدَأْصَحڈلُبََ*

َحْپقأٍق  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ٍْـ و،  ا٥س  ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب إِ َتْٸبڀ  والٳؿ،  َْ ُٜ َٵش، ٍْـ  ْٜ َ ْٕ ،  ٩َٶ٫ُْقرو،  َوا

ٍْـ و بِْٸٿ  پٍِځأيب َّ َُ . 

  (612) ةَنَلَض ٗوني ُأٔئمِؤامُل ٗوُأ

ًِٖيَمي ُأٔبَأ ُتبِي ُدِئٍ  ة ٖئمِوُصة املِدَسِياملٔػ ة ِب

َأصحڈلبَُأّمَاُٝلڅْلٳِلڀل٨ِْلَُأّم٢ََلپَلٿَلڊلَ:

َٵر َٴَٵڀَأيب ـ ٍْ  ُٜ َٴَٵڀيب زيٶٿ ٍٶځ أَ و،  َ٘ ٍْـ  ، َ٘ بْد الل  َٜ  . ٩قٓهپ  را٢عَو

ََ: ٢َلپَلٿَلڊلَأبَْٗلـ٦ََُلٿَلرَأْصَحڈلُبََ*

ٍْـ  ِٯٸْد  ْٕ ، و آَُسٸ ٿَ٘ ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ٌځ ا٥ُبٶَپيِن  ، و ُٜ
ْپٍِ ٍْـ  ، َُ بْد الل  َٜ ّي َو ِ َٕ ،  ٤ٯٿ اِلْٵ

 . ٍـ ٤َٸَْسپناَوْهٿ و

ََ: ٢َلپَلٿَلڊلزيڀلډلَٗلڀلڋلَأبَُبََأْصَحڈلَ*

ٍْـ  هٵد ْٵرو  َٜ ََٓديِنّ  ٍْـ َٹپ٢ِع دٸْ ، ومُحَ  ٜ٭پءٍْـ  ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ، و ا َراك 
ْٕ ، و ِٜ ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ، وأٍق  ُٜ

مْحَـ ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ٍْـ ٤َُٴٸْ ، و َ٘  .  وائؾٿ 

َ:ََرا٬لعَأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـََ*

ٍْـ  ِٯْٸد ، و إٙڃٍَُٳٕ  ِٯْٸدأيب ٍْـ َ٘ ّي  َ٘ ِ ُٖ  .  آَْٲ

ًُ اهلٔل ُدِبَع ًِ ِظِيَق ِب  (632) ٓيِسَعِغى اأَلَضِوو ُمُبَأه ِيَلُض ِب
َ

َ:َا٣َْٕلٹَلِريََّٳُلْق٢َلكأصحڈلبَأبَ

ٍْـ أٍق  ْٳِر  كَأيب ٍَ َ٘ ٍْـ ، وأٍق  ٩ُْق ْرَدة  كَأيب ٍُ َ٘ َٴَٵڀ، وأٍق وائؾ  ٩ُْق َ٘ ٍْـ  ِٲٸؼ  ، وأٍق  إ٘دي َٙ

ْبد ا٥ْ ٜثمن  ٍْـ ٩َؾ  َٜ مْحَـ  ٸؾ الَْٵَداين ، و٩رة ا٥ٶٷدي ر  ِّ ا  .  ا٥٭ٸٿ ٍْـ َذَ
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َ:َ ٳُلْق٢َلكَأبَْٗلـََ-٦َلڈلٳِلرأوََ، ٦َلٿْلروَ-ََأْصَحڈلُبََأِبََٗلٽْلرَ*

َبِٯّل أٍق  ْٵَران الَْقيِنّ ، وأٍق  ٜٵرانٍْـ  هق ٹ٧ َجَْرة ا٬٥  بِْٸٿهق  ِٜ َّ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا ٍْـ  ، وٍدر َٜ

بْ  ، ٜثمن َٜ َٱرَو ٍْـ أيب ا٥س  َحْپق، وأٍق  د الل  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ  .  ا٥س 

َ:َ ٳُلْق٢َلكَأبَْٗلـََ-٦ََلڈلٳِلراْلڈلرثَأوََ-َُٗلْرَدةأبََأْصَحڈلُبََ*

ٍْـ  ِٯْٸد  ٍْـ َأيب َ٘ ْرَدة  كَأيب ٍُ َ٘ َٯِرّي  ٩ُْق ْٙ ْرَدة، أٍق  إَ ٍْـ  ٍُ ْبد الل  َٜ ٍْـ  ٍْـ َأيب َيِزْيد  ْرَدة  َأيب ٍُ

ك َ٘ ٯَ  ٩ُْق ْٙ ْٯبِل ، و ِرّي إَ اد ، وأٍق صخرة ِپ٩ع ٿٍْـ ٤َُٴٸْ  ، وٜپصؿا٥٪  د  َٙ ٍْـ  ٍْـ  پٍِځ  َُ ، و

َٴؿ ْ٘  . ا٥ُبٶَپيِنّ  َأ

َ:َ ا٢ٕلدي٣ََلټِلڂلؼَْٗلـ٢ََلپَلٿَلڊلؾَائََِوََأِبََأْصَحڈلُبََ*

َٵش ْٜ َ ْٕ ٍْـ ، و ا ُْٓٯتَِٵر٩َٶ٫ُْقر   .  بد٥ڀٍْـ  ، وٜپصؿا
ْْحَـأب٦َلثِلنََأْصَحڈلُبََ* َٳلََْٗلـ٦َََلّضْدَاٯْلري َ:َ اٯلڀلځلديَؾ 

ْپٌٍِځ ا٥بُٶَپيِن   پ٩َڀ ةپدَ تَ ، و٣َ  َُ َٜ َٴْٸَمن ٜپصؿو،  ٍْـ َد ُ٘ ٍْـ  ا٥ت ٸ پح، وأٍق  إّقل ٍْـ  ،  دٸْ مُحَ َيِزْيد 

َرايِبّ و ْٜ َ ْٕ ٍْـ َأيِب َجِٸَْٴڀ ا ْقف  َٜ  . 

اِٛلڂلؾَاَُلٿْلَدانَ-ډلَڂلَىاٯلٷلَََ-ةَرَيٳلََُأْصَحڈلُبََ* َ:َ ْٗلـََذَ

ْٸؾ ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب ٍْـ  إِ مْحَـ، و َْ بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ   ْٞ ٫َ ٸْدٌ ، و ُّ ٍَ ف، و ا٥َْٸپ٩ِل   ُز ٍْـ ٧َ٩ُ  ْٴَحڀ  َٚ  ،

ْٯبِل و َٜ ا٥٪  ٍْـ ، و ا٥سپئٿٍْـ  ٭پء، و ْٵرو  ٍْـ ، و رة٩ُ َٜ ك  َ٘ ْپِئَ٪ڀأيب ٩ُْق َٜ  . 

ًُ اُءرَباِل ًِ ٔباِشَع ِب   (624) ٓياِزَصِىاأَل ٔخاِزَحاِل ِب

َ:َاءَْٗلـ٦ََلڈلِزباٯْل٠َلَََأْصَحڈلُبَ

ٍْـ  مْحَـ  بْد ا٥ْر  َحْپق، وأٍق  َأيب ٥ٸَٜٔ ْ٘ ْٵرو إِ بِٸِٯّل  َٜ بْد الل ا٥س  َٜ ن ، و٩ٯپويڀ ٍْـ  ٍْـ ٩َُٲر  َقْيد  ُ٘  .  ٍْـ 

ْْحَـَْٗلـََ* َ:  َأبَٯلڂلٞلَأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري

ٍْـ  ٜٸسك مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ، أيب ٥ٸٍْٔـ  بْد الل  َٜ ٍْـ ٍْـ  ٜٸسكَو مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ْٵرو، و أيب ٥ٸَٜٔ َٜ 

ْٯبِل  ، و ٍـ ٩ٸٵقن إَوِدّي ا ْپٌٍِځ ا٥ُبٶَپيِن  ، و ا٥٪  َتْٸبڀ  ، والٳؿ َُ ُٜ مْحَـ، وٍْـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ   ْٞ ٫َ ُّ  ،

ٍْـ و ْٵرو  ٍ ، و ٩رةَٜ ْٖ َِ ٍْـ  َحْپق، وأٍق  ، وهلل ا٥قزانُنَپِهد  ْ٘ ٍْـ ا٥٪ٸبپين هق  إِ َٴْٸَمن  َٴْٸَمنأيب ُ٘ ُ٘  ،

ٍْـ و َٓٴِؽ  ْبد ا َٵش،  ٜٵَٕٜ ْٜ َ ْٕ  .  َوا
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ّضڂِلٹِلل٦َََّلٿْلروَإ٢ِْلَحڈْلقأبََأْصَحڈلُبََ* َ:َ ْٗلـ٦ََلّْضدَاهللَاٯلِضي

ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي  ْپج، و ُ٘ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ٍْـ  ، وإسائٸؾ ُٙ َحْپقأيب ٍْـ ُيقُٹس  ْ٘ ، وأٍق إّقص  إِ

 .  ٘ٴٸؿ الٶٱلٍْـ  ٘لم

نَٳلٹلڈلويڊلڈلُبََأْصَحََ* َ:َ ْٗلـ٢َُلَقْيدَْٗلـَٳُلټَلرى

ْٯثَپءٍْـ  أٙٯڂ ْٯبِل وأٍق ا٥سٱر  أيب ا٥٪  د ، وا٥٪  ٍْـ ُهَٵ  ِٯٸْد  ٍْـ ، وَ٘ َٴَٵڀ  ٍْـ ٤َُٷٸؾ ، وَ٘ ْٵرو   . ٩رةَٜ

* * * 
َ

  ًَِيِسٔجِهامُل ُسِنٔذ

 َلَبا َضيَنا ٔفِوُسَنِرُي ِهَل ًِٖنٔم هَُوَىُد ًَِنَف نَئعأبالٖت ًَٔم
َ

َ

َ

َ :َاٯلْٽُلقِٔل٦ََّلّضْدَاهللََأٗلقَٛلڈلزمَأبْٗلـََ٭لڂلسَأْصَحڈلُبََ*

َحْپق أٍق ْ٘ ٸْؾ، و الَْٵَداين إِ
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِد أٍكٍْـ  إِ مْحَـٍْـ  ، وٚپرق َْ ْبد ا٥ْر   ، وٍٸپن . َٜ

َ: َاْلُضٳللََأْصَحڈلُبَُٚلّضَْٟلَْٗلـَڃُلٻَلْٟلََ*

 ْٕ ٍْـ ُٹَٱ  ْٕ َب ُِ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ٍْـ ٩َْٯَدان، و پ٩ل، و٩ٳحقل ا٥٪ َٜ پ٥ِد  ، وأٍق ٜثمن ٙٸخ  َْ

ٍْـ ، و الرض٩ل و٥ٸس ٍپ٥ٶٷدي ٍْـ َصْپ٥ِح ٓٯپويڀ بِْٸٿ  َبٸدَّ ُٜ  . 

ْْحَـَْٗلـ٦ََلْقٍفََدڂلَُْْحَََأْصَحڈلُبََ* َ:َ ْٗلـ٦ََلّضْدَاٯْلري

ْقٍف  َٜ ٍْـ  مْحَـ  بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َراِهْٸؿ  ٍْ ٍْـ إِ ْٯد  ٍْـ واٍٶف ،  َ٘ مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َبٸْد الل د ،ٸْ مُحَ َٜ ُٜ ٍْـ  بْد الل  َٜ  َو

ْهِرّي  ، ٩َُٴْٸَٳڀٍـ َأيب ا َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  ٍْـ ٩ُْسٴِؿ  د  پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ و،  َوُهَٵ  َٜ  .  ٘ٴٸؿٍْـ  ، وصٱقان ٍْـ َد

ْْحَـَْٗلـََٜلڂلثٿلڊلَأْصَحڈلُبََ* ةَأبَْٗلـ٦ََلّضْدَاٯْلري َ:َ اُلٹْلٻِلل٢ََل٠ْلَ

َحْپقأٍق  ْ٘ ْٵرو إِ ْبد الل  َٜ َٜ بِٸِٯّل ٍْـ  ف، و ا٥س  ٍْـ ٧َ٩ُ  ْٴَحڀ  ْٵرو َٚ َٜ ّ ٩رة ٍْـ  ، و ِٝ ،  الََٵ

َٵشة ، پدَ تَ و٣َ  ْٜ َ ْٕ ن ا َٴْٸَمْ ُ٘ ُْٓٯَتِٵر، و َو ٍْـ ا  .  ٩َٶ٫ُْقر 

ڀلْٹَلڈلِنَََأْصَحڈلُبََوْهډلَْٗلـَٳُلڀلَّضىفَ* َ : اٯلٵلي

ِٲٸْؾ أْٸف واٍـ ، ٍْـ ٩ُٶَب ف ٩َْٯِٲؾٍْـ  ا٫٥ٵد ٜبد ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ،  ٶَب فٍْـ ٩ُ  ٩َْٯِٲؾٍْـ  َٜ ْٵُرو  َٜ َمكو ، َو ِ٘ 

كٍْـ  وإسائٸؾ ، ا٥ٱ٬ؾ اٍـ َ٘ ك أٍق ٩ُْق َ٘ ّي  ٩ُْق  . ا٥ب٧َِْ
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َ:َ ٦لڂلڈلضَإَٛلڀلػَأْصَحڈلُبََٙلڈلٗلڋِلَْٗلـََ*

ْٯد زيپد َ٘ َٴْٸمن إّقل ٍْـ  ُ٘ ٍْـ ِدْيٶَپرٍ ،  ، و ْٵُرو  َٜ ٍْـ ، و َو َٴْٸمن٢َُٴْٸح  ٍْـ َأَٹسٍ ،  ُ٘  . َو٩َْپ٥ِؽ 

َ : ٳُلپَلڂْلٽَلڊلَأبَْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاهللَْٗلـ٦َُلَّضڂلْدَاهللَْٗلـَأَََ*

ْختَِٸپين  َرْيڃو ،َأي قب ا٥س  ُِ ٍْـ  ْبد ا٥َْٯِزْيز  َٜ ٍْـ  َٓٴِؽ  ْبد ا ْٯدو ، َٜ َ٘ ٍْـ   .  ا٥ٴ ْٸڂ 

َ:َأٗلقَٳلقٓهؿَا٢ٕلديَِدْيڀلڈَلرْٗلـََ٭لڂلسََٙلڈلٗلڋِلَأبْٗلـَََٛلّضڂِلډْلَأْصَحڈلُبََ* َ َُيْڂَلكَاٯْلٽُلقِٔلّ

َٴْٸَمْ  َٵشُ٘ ْٜ َ ْٕ َٴْٸمن ، ن ا ُ٘ َحْپق أٍق و ْ٘ ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي و ، ا٥٪ٸبپين إِ ْپجو ، ُ٘ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ُٙ ، 

ٍْـ ٤َِدامو فو ، ٩ِْسَٯر   . ٚريػٍْـ  ٩َُ٭ر 

َ :ََُيْڂَلكَاٯْلٽُلقِٔلََّأٗلقَاٯلتڀلٹللَاْلُضٳللَٮُلځَلڂلؾَْٗلـَُٛلٵَل٨ْلَْٗلـ٢َََلپَلٿَلڊلَأْصَحڈلُبََ*

َٵش،  ٩َٶ٫ُْقر ْٜ َ ْٕ ْٯبَڀ، و ، وا٥ثقري و٩سٯر ، َوا ُٙ . 

لََّأٗلقَالزريَْٗلـَٳِلځْلرانَٳلڂلٿلقنَأْصَحڈلُبََ* ٭لى َ:َأيُّقبَاٯلري

ْٵرو اٍٶف ْختَِٸپين ، و ا٥٭ ِقيؾد ٸْ مُحَ ، و ٍْـ ٩ِْٷران ٩ٸٵقنٍْـ  َٜ ْٯَٱر، وَأي قب ا٥س  ،  وّ٪ٸڀ أيبٍْـ  َِ

بِْٸٿو ّ ، و ا٥٪ٷٸدٍْـ  َّ ِٝ تَْٸبڀ ٍْـ  ٳؿ، وال ا٥ُبٶَپيِنّ  الٳؿٍْـ  َٜ ُٜ. 

ْْحَـَأٗلقَإٛلقل٢َُلپَلڂْلَِلنْٗلـ٦ََلڈلصؿَأْصَحڈلُبََ* ي٦َََّلّْضدَاٯْلري َ :َاٯلَّضٱْلِ

َٴْٸَمن د، و هٶد أيبٍْـ  ، وداود ا٥تٸٵل ُ٘ ِٙ ٍْـ َرا ْٯَبڀ، و ُيقُٹسٍْـ  ، وإسائٸؾ ٩َْٯَٵر  ُٙ  ،

ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي و َٸْٸٶَڀ ،  ُ٘ ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ُ٘ ٍْـ زَ  ،َو  . ْيدَومَح ْپد 

َ:َ اٯلڀليَخٹِللَََّأْصَحڈلُبَإِْٗلَراِهڂْلؿَْٗلـََيِزْيدَ*

ُْٓٯَتِٵر ٍْـ ا َتْٸبڀ ا٥ُْٳقِيّ  ، والٳؿ ٩َٶ٫ُْقر  ُٜ ٍْـ ٩ِْٷران، و ٍْـ  َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ ٍْـ ، و ا ة  َ ْٕ
ِٰ ُٓ ا

ب ّل   .  ا٥ُْٳقِيّ  ٩ِْٲَسؿ ا٬٥ 

َ:َ َأْصَحڈلُبَِهٴَلڈْلمَْٗلـ٦َُلْرَوةَ*

بَ ، وَأي قب  َٵرٍْـ  ْٸد اللُٜ ْٯَبڀ، و ٩َْپ٥ِؽ، و ، وا٥ثقري ُٜ َٸْٸٶَڀ  ، واٍـ ٜجلن ، واٍـ ُٙ ُٜ ،

ِرْير، وَو٤ِْٸعو َِ . 
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َ:  َأْصَحڈلُب٦َُلَّضڂلْدَاهللَْٗلـ٦َُلٿَلرَ*

ِٯْٸد َ٘ ٍْـ  ٍْـ ، و إَْٹ٫َپِرّي  َيَْٸك  ِٯْٸدأ٘پ٩ڀ أٍق أ٘پ٩ڀ ، ومَح ْپد  َ٘ ٍْـ  ْبد الل  ، ا٥ٲ٭پن َيَْٸك  َٜ َو

ْٕ  ٍـا ٍْـ ٠ٍِْ  ، ا٥ُْٳقِيّ  ُٹَٵ د  ْٯَبڀ، و ، وا٥ثقري ا٥َٯْبِدّي  َوُهَٵ  ٍْـ َزْيد،  ، وزهٕ ، وزائدة ُٙ  ، َومَح ْپد 

َُٓبْپَركوا  . ٍـ ا

ڃَلڈلد٦ََلّْضدَاهللَْٗلـََذٮْلَقانأبَ َأْصَحڈلُبَ * َ:َ اٯلزى

ٍْـ َأَٹسٍ  َٸْٸٶَڀ ٍـ ، وا وا٥ثقري،  إصبحل ٩َْپ٥ِؽ  َٯٸُْٿ ٍْ ، وُٜ َزةُٙ  . ـُ َأيِب مَحْ

ْختڂَِلڈلنََََتڂْلٿَلڊلأبََأْصَحڈلُبََأيُّقبَْٗلـََ* َ:َاٯلِضي

ٍْـ  ٍْـ َزْيد  ُٜ  درهؿمَح ْپد  ِٯٸْد، و ڀٸ  ٴَ ، واٍـ  َ٘ ٍْـ  بْد ا٥َْقاِرث  ّي  َٜ َٸٸْٶَڀ ،  ا٥َب٧ِْ ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ُ٘ ، َو

ْٯبَڀ، و وا٥ثقري ُٙ  . 

َ:َ َأْصَحڈلُبَٳَلڀلٵُْلقرَْٗلـَاٝلُٹْلَتٿِلرَ*

ٱْ  ْپج، و َٸپن ا٥ث ْقِرّي ُ٘ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ٍْـ ، و ُٙ ِرْير  ٘ٴٸؿ أٍق إّقص ٍْـ  ٜبد الٵٸد ، و٘لمَِ

َٴْٸَمن، و ا٥ُْٳقِيّ الٶٱل  ٍْـ َزْيد،  ، وزائدة ، و٩سٯر ا٥تٸٵل ُ٘  . َومَح ْپد 

٦َْلٿَلشََأْصَحڈلُب٢َُلپَلڂْلَِلنَْٗلـَٳِلځْلرانَ* ْٕ َ:َ ا

ٍْـ  أٍق ٩ٯپويڀ د  ْٱصو،  ا٥رضير ْپزمُهَٵ  ِٯْٸدو١ٸپث ، ٍْـ  َّ َ٘ ٍْـ  ْٱَٸپن   َو٤ِْٸع، و ا٥ثقري ُ٘

ْاحٍـ ا َؤاِدّ  اْلَر  ْپج، و ا٥ر  ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ٍْـ ، و ا٥َٯَتٳِّل  ُٙ ِرْير    . دٸْ ٵِ د الَ بْ َٜ َِ

َ:َ اٯلٷلڈلئلَٳلقٓهؿَأٗلقَڃلٱلَاٯلڂلِلٳللََأْصَحڈلُبََُيْڂَلكَْٗلـََأِبَٮَلثِٟلٍََ*

ْٵرو، و ا٥ٯ٭پر ٍْـ َيِزْيد ، وأٍپن لا٥د٘تقائ ِهَ٪ْپم َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ّل ا َٜ ِٜ َْوَزا ٍْـ  ، وٙٸبپن ْٕ

مْحَـ ْبد ا٥ْر  ّي ا٥ٶحقي  َٜ  .  ا٥َب٧ِْ

َ:َاءذيَاْلََََأْصَحڈلُبََٜلڈلٯلِدَْٗلـَٳِلځْلرانَ*

ٍْـ َزْيد ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي ، و مَح ْپد  ْپجو ، ُ٘ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ْٸؾ، و ُٙ ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدو ، ٜٴٸڀ اٍـ إِ ْبد الل  َْ َٜ ٍْـ 

٭ِّل  ِ٘ ؾٍْـ  ٠ٍِْ ، و ا٥ثٲٱل ا٥قهپب ، وٜبد ا٥َقا َُٓٱ٬   . ا
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ََأِب٦ََلڂليڈلٍشَا٢ََٕلِديََّ* ـِ َ:َ َأْصَحڈلُبَٳُلْق٢َلكَْٗلـ٦َُلټْلَّضڊَلَْٗل

ِٯٸْد َ٘ ٍْـ  ٍْـ َأَٹسٍ  ، إَْٹ٫َپِرّي  َيْٸَك  ْٱٸَپن ا٥ث ْقِرّي و ، َو٩َْپ٥ِؽ  ْٯبَڀو ، ُ٘ ٸَٸْٶَڀ وَ ،  ُٙ ُٜ ٍْـ  ْٱٸَپن  بْد  ،ُ٘ َٜ َو

ٍْـ  ُٓبَْپَركالل   ٜٸپض .ٍْـ  َأَٹس َضْٵَرة وأٍق ، ا

َ :َإڃَْلٵَلڈلِريَََّأْصَحڈلُبََُيْڂَلكَْٗلـ٢ََلٹِلڂْلدَ*

ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي  ْٯَبڀ، و ُ٘ ٍْـ َأَٹسٍ ،  ُٙ ْٯدٍْـ  ا٥ٴ ْٸڂ، و َو٩َْپ٥ِؽ  ِرْير، و َ٘ َِ .  

يََّاٯلٹَلّْضِديََّْٗلـَِدْيڀلڈَلرَدڂلَّْض٦ََلََُأْصَحڈلُبَُيقڃُلسَْٗلـََ* َ :َاٯلّضَٱْلِ

ْٯَبڀ ٍْـ َزْيد،  ، ووهٸٿ ، وا٥ثقري ُٙ ٍْـ ُزَرْيعو ، َومَح ْپد   .َيِزْيد 

َ :ْٗلـ٦َُلَتڂْلّضڊلََؿٽلََاَْلََأْصَحڈلُبََ*

َٵش ْٜ َ ْٕ د  ، ٩َٶ٫ُْقر، و ا َحپَدةٍْـ َوُهَٵ  َحْپق ، وأٍق ُِ ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ّل ، وا ا٥س  ِٜ َْوَزا ،  ، و٩سٯر ْٕ

ْٯَبڀو َقاَٹڀ، و ُٙ َٜ ٍُق   . َأ

َ :َْٗلـ٣َُلٹَلڂْلډل٦ََلٿْلروَأْصَحڈلُبََ*

ْپٌٍِځ ا٥ُبٶَپيِن   اق، و إّقل ، وٜپصؿ ا٥٭ ِقيؾ ، ومُحَٸْد َُ ْختَِٸپين ، و ٩ََ٭ر ا٥َقر   .َأي قب ا٥س 

َ:َ َأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاَٝلپلِؽَْٗلـَُٚلَرْيڍلَ*

ْٯدٍْـ  ا٥ٴ ْٸڂ، و ا٥ثقري ٍْـ زَ ،  َ٘ ِٯْٸد، و ْيدَومَح ْپد  َ٘ ٍْـ  َُٓبْپَرك، وا ا٥ٲ٭پن َيَْٸك  ،  َو٤ِْٸع، و ٍـ ا

ٸيّص  ّجپجو د ا٫ِٓ  پمو،  ٍْـ ُهَٵ  ٍْـ مَه  ٶَْٯپيِن  ٜبد ا٥رزاق  ٍْـ و،  ا٫٥   .  يق٘ػِهَ٪ْپم 

َ:َ َأْصَحڈلُب٢َُلځَلڂلْؾَْٗلـََأِبََصڈلٯلٍِحََ*

ْٯَبڀ، و ا٥ثقري َ٘ ، و ، ووهٸٿ ٩َْپ٥ِؽ، و ُٙ ٍْـ  ٍْـ و ، ِٯْٸدَيَْٸك  ِرْير  ٍْـ  ، ويٯٲقب ٜبد الٵٸدَِ

بٍْد ا٥َْٲپِرّي  َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ  . 

ڈلنَ* َ:َ َأْصَحڈلُبَِهٴَلڈْلمَْٗلـََٛلِضي

ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي  ِٯْٸد، و ُ٘ َ٘ ٍْـ  ٍْـ ُزَرْيع، و ا٥ٲ٭پن َيْٸَك  ٸْؾهپرون ، وٍْـ  َيِزْيد، و َيِزْيد  ِٜ َم ْ٘  إِ

پ٥ِد، وأٍق  ٘پ٩ڀأٍْـ  مَح ْپدپ٩ڀ ، وأٍق أ٘ ڀٸ  ٴَ ُٜ  ٍـا  .  إمحر َْ

ْْحَـَٳَلْق٩َلََ،َلَّٿل٢ََُلََأْصَحڈلُبََ* َ :َِهٴَلڈْلمْٗلـََاْلڈلرثْٗلـَََأِبََٗلٽْلِرَْٗلـ٦ََلّضْدَاٯْلري
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بَْٸد اللو ، ٜجلنٍْـ  هٵد َٵرٍْـ  ُٜ ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي ، و ُٜ َٸٸْٶَڀ ،  ُ٘ ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ُ٘ بْد الل  ،َو َٜ ٍْـ َو

ِٯْٸد ٍْـ َأَٹسٍ ،  هٶد أيبٍْـ  َ٘  . َو٩َْپ٥ِؽ 

ََ: ٦ُلٿَلرٗلـَاَٳَلْق٩َلَََأْصَحڈلُب٦َُلٿَلرَْٗلـَڃَلڈل٬لِعَ*

ٍْـ َأَٹسٍ  َبٸْد اللو ، ٩َْپ٥ِؽ  َٵرٍْـ  ُٜ ؿٍْـ  وروح ، ُٜ ِ٘ ِٯْٸدو ، ا٥َْٲپ َ٘ ٍْـ   ، وزهٕ إَْٹ٫َپِرّي  َيْٸَك 

 ٩ٯپويڀ . اٍـ

َ :َْي٧لَّا٦ََََٕلټِلڂْلؾْٗلـََٜلڈلٯلِدَْٗلـََڂلْؾَټل٦ََلََُأْصَحڈلُبََ*

ْٯدٍْـ  ا٥ٴ ْٸڂ ِٯٸْدو ، َ٘ ؾ، و َيِزْيدٍْـ  َٹپ٢ِعو ،َأي قب  َأيبٍْـ  َ٘ َُٓٱ٬   . ٬َ٢َپ٥َڀٍْـ  ا

يََّاٯلٹلدويَٳِلځْلران٢ََلٹِلڂْلدَْٗلـََأِب٦ََلُروَٗلڊلَََاٯلڀلُضَأبَأْصَحڈلُبََ* َ:ََاٯلّضَٱْلِ

پ٥ِد پف ءٜ٭پٍْـ  ا٥قهپب ، وٜبد ٜبد إٍْٜٔـ  ، وٜبد إٜٔ الپرثٍْـ  َْ ْبَدة اخلَٱ  َٜ ٍْـ  ، و

َٴْٸمن ِٯٸْدو،  ُ٘ َ٘ ٍْـ  ٍْـ ُزَرْيع، و ا٥ٲ٭پن َيَْٸك  َُٓبْپَركَوعَْبد هللا  ، َيِزْيد   .  ٍْـ ا

دَاَٝلَدِنََّ* ْْحَـَْٗلـَاٯْلټَلڈل٢ِلؿَْٗلـَُْلَٿلي َ :ََأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري

ك َ٘ ْٲبَڀٍْـ  ٩ُْق ْختِٸَپين ، وَأي قب ، و ُٜ َقْيِرَيڀٍْـ  ، وصخر ِقيؾا٥٭  د ٸْ مُحَ  ا٥س  َمك ُِ ِ٘ ّرب، ٍْـ  ، و

ْرَوةٍْـ  ِهَ٪ْپمو ْٯبَڀو ، وا٥ثقري ُٜ ٍْـ َأَٹسٍ ،  ُٙ ٍْـ  ، َو٩َْپ٥ِؽ  د  ِٯٸْدٜجلن ، وَوُهَٵ  َ٘ ٍْـ   . إَْٹ٫َپِرّي  َيْٸَك 

ْْحَـَْٗلـََأِبََأْصَحڈلُبََ* دَْٗلـ٦ََلّْضدَاٯْلري َٗلْٟل٦َُلْرَوةَٗلَْڃلق٬لؾَيتڂلؿَا٢َْٕلَقدَُْلَٿلي َ :َـَاٯلزُّ

ٍْـ َأَٹسٍ  ْٸَقة، و ا٥ٴ ْٸڂ، و ٩َْپ٥ِؽ  ْيحٍْـ  َّ ِٯْٸد، و ُذَ ٍْـ  َأَٹس َضْٵَرة ، وأٍقَأي قب  أٍكٍْـ  َ٘

ْٯَبڀٜٸپض ، و ُٙ . 

َ :َاٯْلٽُلقِٔلََّٳلقٓهؿَا٢ٕلديَاٯلڀلجقدَأبَاٗلـَ،َوهقَِبدٯلڊلْٗلـََؿڈلِص٦َلَََأْصَحڈلُبََ*

ْٯَبڀ ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي ، و ُٙ ُ٘  ، ُ٘ َٸْٸٶَڀ َو ُٜ ٍْـ  ڀَ و ،ْٱَٸپن  ٍَ ُرو َٜ ٍْـ َأيِب  ِٯٸْد  ٍْـ َزْيد،  َ٘ ،  وزائدة ، َومَح ْپد 

َقاَٹڀ، و ْٸثٵڀ وأٍق َٜ ٍُق  ْٱص، و َأ َٴْٸَمنٍْـ  َّ ُ٘ . 

َ:َ َأْصَحڈلُبَٳَلٹْلٿَلرَْٗلـََرا٣ِلدَ*

َُٓبْپَرك ٜبد ٍْـ ا َْٓرُوِزّي  الل  ٍْـ ، و ا ٶَْٯپيِن يق٘ػ ِهَ٪ْپم  پمٜبد ا٥، و ا٫٥  ٍْـ مَه  ٶَْٯپيِن  رزاق   .  ا٫٥ 
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ڈلْجَ* جي َ:َ َأْصَحڈلُب٣َُلٹْلَّضڊلَْٗلـَاْْلَ
ّي ٩ٯپذ ا٥ٯٶٖي ٍْـ  ٩ٯپذ ٍْـ ، و ا٥ب٧َِْ پ٥ِد  ّي ل ٵِ ٸْ جَ الپرث الُ َْ ِٯٸْد، و ا٥ب٧َِْ َ٘ ٍْـ   َيَْٸك 

ّي ا٥ٲ٭پن  ْٯَٱر ردَ ٶْ ، و١ُ  ا٥َب٧ِْ َِ ٍْـ  د  ّي الذٌ  ُهَٵ  ٴَ  أٍق داود، و ا٥َب٧ِْ ٍْـ ُ٘ الپرود ٍْـ  داودْٸَمن 

َٓٴِؽ ا٥َْق٥ِٸْدأٍق و،  ا٥٭ٸپ٥ز ْبد ا َٜ ٍْـ   .  ا٥٭ٸپ٥زا٥ٶ٧ي  ِهَ٪ْپم 
ْْحَـَْٗلـ٦ََلٿْلروَ* َْوَزا٦ِللَّاََأْصَحڈلُب٦ََلّضْدَاٯْلري ْٕ َ:َ
َُٓبْپَرك ، زيپدٍْـ  ؾٲْ هِ  ٍْـ ا بْد الل  َٜ َحْپق، وأٍق  َو ْ٘ َٜ ، و ا٥َٱَزاِري إِ ٍْـ  ٸْؾ 

ِٜ َم ْ٘ ڀإِ َٜ َم َ٘ ٍْـ   .  بْد الل 
َ:َ َأْصَحڈلُب٢َُلٻْلڂَلڈلنَاٯلثيْقِريََّ*

ِٯٸْد َ٘ ٍْـ  ْاح َو٤ِٸْع، و ا٥ٲ٭پن َيَْٸك  ٍْـ ٩َْٷِدّي و،  ٍْـ اْلَر  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ٍْـ  ٍق ٹٯٸؿ، وأ َٜ ا٥َٱ٬ْؾ 

 ٍ ْٞ ْبد الل  ، ُد٤َ َٜ َُٓبْپَركَو  .  ٍْـ ا
ڂلڌْلَأْصَحڈلُبََ* ْْحَـ٦ََلّْضدْٗلـ٢َََلٹْلدْٗلـََاٯلپلي يَاْلڈلرثَأٗلقَ،َاٯلٻَلځْلٿِللََّاٯْلري َ:ََاٝلٱِْلِ

َُٓبْپَركٍْـ  الل ٜبد ٍْـ  ، ا ْبد الل  َٜ د  ، و٩روانَوْهٿ َو َِٚريٍْـ ُهَٵ  پ ٍْـ  هپٙؿ ا٥ٶرض وأٍق ، ا٥٭ 

ؿ ِ٘ َراِهْٸؿٍْـ  ويٯٲقب ، ا٥َْٲپ ٍْ ْٯدٍْـ  إِ  . ا٥ٴ ْٸڂ٤پَٿ  َصْپ٥ِح، وُهَ٪ٸْؿ ، وأٍق  َ٘

دَْٗلـََأْصَحڈلُبََ* ْْحَـُْلَٿلي ةْٗلـ٦َََلّضْدَاٯْلري َ :ََأِبَِذْئډٍلَْٗلـََاْلڈلرثْٗلـََاُٝلٺِلْٟلَ

ْٯد َراِهٸْؿٍْـ  َ٘ ٍْ ْٯدٍْـ  إِ ٍْـ  ، ٩سٴؿٍْـ  ا٥َْق٥ِٸْدو ، َ٘ بْد الل  َٜ ْٕ َو ٍْـ  ، ُٹَٵ بْد الل  َٜ َُٓبْپَركَو  ، ا

د  وّجپج ْبد الل  ، إَٜقرٍْـ ُهَٵ  َٜ  .َوْهٿ ٍْـ َو

ََ: ڈلُبَٳَلڈلٯْلِؽَْٗلـََأڃَلسٍََأْصَحََ*

مْحَـ، و ا٥٪پ٢ٯلإدريس ٍْـ  هٵد بْد ا٥ْر  ِٯٸْد، و ٩َْٷِدّي ٍْـ  َٜ َ٘ ٍْـ  ُٓبَْپَرك، وا ا٥ٲ٭پن َيْٸَك  ،  ٍـ ا

ؿ، وَوْهٿ اٍـ و ِ٘ ٍْـ ا٥َْٲپ مْحَـ  بْد ا٥ْر  بْد الل  ، ٜٸسكٍْـ  ٩ٯـو ،ا٧ٓي  َٜ َٜ بْد  ، ا٥َٲْٯَٶبل ٍْـ ٩سٴٵڀَو َٜ َو

ٍْـ ، و ا٥ت ٶ ٸِز يق٘ػ ـ ٍْ الل  ٍْـ َيْٸَك  ِٯٸْد ٣تٸبڀا٥ٶٸسپٍقري ، وٍَُٳٕ َيْٸَك  َ٘ ٍْـ ، و ٍْـ  ٍْـ َيْٸَك  ٤ثٕ َيْٸَك 

ْٕ  ٫٩ٯٿ، و لا٥ٴ ٸْث ٍَ بْد الل ا٥ز  َٜ ٍْـ  ٫٩ٯٿأٍق ، وي ٍْـ  ٍَْٳرَأمْحَد  ْهِرّي ا َأيِب   . ٥ز 

َ:َََأْصَحڈلُب٢َُلٻْلڂَلڈلنَْٗلـ٦َُلڂَلڂْلڀلڊَلَ*

بْد الل ٍَ  أٍق َٜ ْٕ ٍْـ ْٳر  ٍَ ْبد الل  ، ٵٸديال ا٥ز  َٜ  ، وأٍق ٩َْٷِدّي  ، واٍـ ا٥ٲ٭پنَيَْٸك ، وَوْهٿ ٍْـ َو

َبپَدةَ ، و أ٘پ٩ڀ ُٜ ٍْـ   . َو٤ِٸْع، و ٍق ٹٯٸؿ، وأ ٜبد ا٥رزاق، و ا٥٭ٸپ٥ز ا٥َْق٥ِْٸد ، وأٍق َرْوح 
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َزةَأْصَحڈلُبََ* َ اْلٿليصَ:َٗل٪ِْلََأٗلقَٳلقٓهؿَ،َإٳَُلِقيََّاٯلټلررَ،َِدْيڀلڈَلرَوا٢لٿلفَ،٣َُلٹَلڂلډْلَْٗلـََأِبََْحْ

ٍْـ َأيِب مَحَْزةٍْـ  ٠ٍِْ  اٍٶف َٯْٸٿ  ّ ، و ٩سٴؿٍْـ  ا٥َْق٥ِٸْدو ، ا٥َْق٥ِْٸدٍْـ  وٍٲٸڀ ، ُٙ ِٝ  ٜٸپشٍْـ  َٜ

ْٸَقة ، وأٍق الٵيص ْيح َّ  . َيِزْيدٍْـ  ُذَ

٢ْلَتق٦ََََلّضْدَاهلل٢ََلڀل٠َْلََأبَأْصَحڈلُبَِهٴَلڈْلمَْٗلـََ* َ :ائلاٯلدي

َُٓبْپَركٍْـ  الل ٜبد بْد ا٥َْقاِرثو ، ا ِٯٸْدٍْـ  َٜ ْٯَبڀو ، َ٘ ِٯٸْد، و ُٙ َ٘ ٍْـ  ،  ، و١ُٶَْدر ا٥ٲ٭پن َيَْٸك 

َراِهْٸؿٍْـ  ٩سٴؿ، و ٍق ٹٯٸؿوأ ٍْ  . القيض ٜٵر ، وأٍق ٬َ٢َپ٥َڀٍْـ  ، و٩ٯپذ ٩ٯپذ ، واٍٶف إِ

ڈلمَأْصَحڈلُبََ* َ اَٝلْحپَلٿِللَ:َاٯلٹَلْقِذيَِديإَزََْدِْيڀلڈَلرْٗلـََُيْڂَلكَْٗلـَََهي

َُٓبْپَركا َٴٸ ڀ ، واٍـ ٍـ ا يٍْـ  ٠ٍِْ ، و ٍق ٹٯٸؿ، وأ ٩َْٷِدّي  ، واٍـ َو٤ِٸْع، و ُٜ ِ  ا٫٥ٵد ، وٜبد ا٥رس 

ْبد ا٥َْقاِرث اٍـ  . هپرونٍْـ  ، ويزيد هللٍْـ  ّبپن، و َٜ

يََّرَٗلٽلََْأٗلقَٳلقٓهؿَاٯلّضڈله٧ل٦َلجالنْٗلـََُوَهڂْلډلَْٗلـََٜلڈلٯلِدَأْصَحڈلُبََ* َ :َاٯلّضَٱْلِ

ْٸؾ ِٜ َم ْ٘ َٴٸ ڀٍْـ  إِ ِٯْٸد، و ٩َْٷِدّي  ، واٍـ ٍـ آَُبْپَرك، وا ُٜ َ٘ ٍْـ  ٸَك  ،  ٩سٴؿٍْـ  ، وٜٱپن ا٥ٲ٭پن َيْ

َحْپقٍْـ َوَأمْحَد  ، آَدمٍْـ َيَْٸك و ْ٘  هلل .ٍْـ  ّبپن، و الرض٩ل إِ

ڈْلدَْٗلـََزْيدَأْصَحڈلُبََ* يََّإ٢ِْلَِل٦ِلڂْلؾَأٗلقَالځلٶلٿللَإزديَدرهؿْٗلـَََْحي َ :َاٯلَّضٱْلِ

ٸَٸْٶَڀ ، واٍـ ، واٍـ َو٤ِٸْع، و ٍـ آُبَْپَركا َٴٸَْمن، و ، وٜٱپن ٍق ٹٯٸؿ، وأ ٩َْٷِدّي  ُٜ  ، وٜپرم . ّربٍْـ  ُ٘

ڈْلدَْٗلـ٢ََلپَلٿَلڊلَ* َ:َ َأْصَحڈلُبََْحي

ٍْـ ٩َْٷِدّي  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َُٓبْپَرك ، َٜ ٍْـ ا بْد الل  َٜ ِٯْٸدو،  ٍْـ ٩سٴؿ ، وٜٱپن َو َ٘ ٍْـ  ٸَك  وٜبد  ، َيْ

 . ٍق ٹٯٸؿ، وأ َو٤ِٸْع، وٜبد آجٸد ا٥ثٲٱل ٍْـ  ا٥قهپب

ـ٦َََلّضْدَاٯلَْقاِرثأَْصَحڈلُبََ* ّيَ:٦َُلّضڂَلَْدةَأبَاٯلتڀلقريَٳلقٓهؿَاٯلٹلڀل٠ليَاٯلتٿلڂلٿللََذٮْلَقانْٗلـ٢َََلٹلڂِلْدْٗل َ اٯلّضٱَْلِ

ِٯْٸدٍْـ  ا٫٥ٵد ٜبد َ٘ ٍْـ  بْد ا٥َْقاِرث  َٴَٵڀ ، وأٍق ٩َٶ٫ُْقرٍْـ  ٩ٯٔ، و ٩سٴؿٍْـ  ، وٜٱپن َٜ َ٘ 

َٴَٵڀ َ٘ ٍْـ  د مَح ْپد  ٍْـ  ، وٜپرم ، و٩َُسد  د   ا٥ٱ٬ؾ .ُهَٵ 

* * * 
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 ْةَعوَِّيَتُم ْةٖئجِئدَح ُدأئَوَف

ٌَُوِسال َي ًَِئرالَّ أةَوً الٗسٔم ٕةَلِنُد ُسِنٔذ  ٕةَكٔث ًِال َعِإ و

 

 

 

 

1-  ْٕ ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ُٜ  . 

ّي ـ َيَسپر ٍ الََسـ -2  .  ٢ٸٵـ ٘مه ا٥ب٧َِْ

ْٯبِل  -3 ٸؾ ا٥٪  ِّ ا ٍْـ َذَ پ٩ِر   .  ٢ٸٵـ ٘مهَٜ

يـ -4 ِٕ ِ٘ ٍْـ  د   .  ُهَٵ 

5-  ٍٕ ٍْـ َأيِب ٤َثِ ٸَك   .  َيْ

ٍْـ -6 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب إِ  .  إمحز َْ

ِٯْٸد -7 َ٘ ٍْـ  ٸَك   .  إَْٹ٫َپِرّي  َيْ

َبْٸد الل ، وٜپصؿ أيب آخپرقٍْـ  إٓ ٜبد ا٥ٳريؿ ٍـ َأَٹس ٩َْپ٥ِؽ -8 ُٜ  .  يُٯَٵرا٥ ٍْـ 

ٍْـ َأيِب ِذْئٍٿ  -9 مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  د  پٍِر، إٓ  ُهَٵ   .  پيِض ٸَ ا٥بَ  َِ

ُْٓٯتَِٵر -11 ٍْـ ا  .  ٩َٶ٫ُْقر 

ْپج -11 ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  پٍِر، إٓ  ُٙ  . الُْٯِٱل اً َِ

ٍْـ ٩َْٷِدّي  -12 مْحَـ  ْبد ا٥ْر   .  ـ ل يسٵف٢ٸٵ َٜ

ِٯٸْد -13 َ٘ ٍْـ   .  ا٥ٲ٭پن َيَْٸك 

ٍْـ  -14 ِريز   .  ٜثمنَّ

ٍْـ  -15 د  ٍْـ ُهَٵ   .  ّٶبؾَأمْحَد 

ٍْـ َوَْٴد -16 ِٲّل   .  إٹد٥ز ٍَ

ٍْـ  -17 ك  َ٘ بْد الل  هپرون٩ُْق َٜ  .  الملٍْـ 

ٍْـ ڀ َٜ رْ أٍق زُ  -18 َبٸْد الل   .  ٜبد ا٥ٳريؿ ا٥رازيُٜ

ْبد الل -19 ٍْـ َٜ  .  ٓ يٳتٿ إٓ ٜـ ُٲڀ ٜٶد أٍٸفَأمْحَد  اإل٩پم 
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ْٸؾ -21 ِٜ َم ْ٘ ٍْـ إِ د   .  ا٥بخپري ُهَٵ 

ٍْـ  أٍق داود -21 َٴْٸَمن   .  إٙٯڂ ا٥سجستپينُ٘

َٯْٸٿ -22 ُٙ ٍْـ   .  ا٥ٶسپئل َأمْحَد 

َ: ڊلَحَڂلَْحََِصََفَُ٘لَُاَل٢ََلَرَْٳلََُـَْٳلَََرَُٮلَْذَِ

ٍْـ آَُسٸ ٿ -1 ِٯْٸد  َ٘  . 

پ٩ِر ٍْ  -2 ْٯبِل َٜ ٸؾ ا٥٪  ِّ ا  . ـ َذَ

3-  ْٕ َب ُِ ٍْـ  ِٯْٸد  َ٘  . 

ٍْـ َيِزْيد -4 َراِهٸْؿ  ٍْ ِِ ّديڂ : ، و ڀٷَ ٲَ ٷْ ا٥ٲَ : . إٓ ّديڂ  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ  .  يـرَ حْ ر ا٥بَ َپ

يـ هٵد-5 ِٕ ِ٘  .  ٍْـ 

َ: ڊلٻلََڂلَْٹلََِضََفَُ٘لَُاَل٢ََلَرَْٳلََُـَْٳلَََرَُٮلَْذَِ

ْهِرّي -1 َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  د   .  ُهَٵ 

ٍ  ُنَپِهد -2 ْٖ َِ  . ٍْـ 

3-  ٍٕ ٍْـ َأيِب ٤َثِ ٸَك   .  َيْ

 .  أيب رٍپحٍْـ  ٜ٭پء -4

ٍْـ  -5 ّي  َيَسپر الََسـأيب الََسـ   .  ا٥َب٧ِْ

 .  ا٥٭ ِقيؾد ٸْ أيب مُحَ ٍْـ  دٸْ مُحَ  -6

پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ  -7 َٜ ُدوِد  ٍْـ َد  .  ا٥س 

ٍْـ  -8 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب إِ  .  إمحز َْ

ٍْـ  -9 ْٱَٸپن  ِٯٸْدُ٘  .  ا٥ثقري َ٘

َٸْٸٶَڀ  -11 ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن  ُ٘ . 

ٍْـ ٩ِْٷرانأٍق ا٥ٯپ٥ٸڀ  -12  .  ا٥ريپّل ُر٢َٸٍْع 

َحْپقأٍق  -13 ْ٘ بِٸِٯّل  إِ بْد الل ا٥س  َٜ ٍْـ  ْٵرو  َٜ  . 
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ٍْـ ٩ِْٷران -14 َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ  .  ا

َراِهٸْؿ -15 ٍْ ٍْـ إِ د   .  ا٥تٸٵل ُهَٵ 

 .  دٸْ مُحَ ـ ٍْ  ّٓؼ ِنَْٴزأٍق  -16

ََـََيَْذَِاٯلَيَاةَِوََاٯلرََُّرَُٮلَْذَِ َڊلټلََٙلََِـ٦ََْٓلََقنَإَُِِضَٯلَىَدََيََُٓ

ْٱَٸپنأٍق  -1 ٍْـ َٹپ٢ِع ُ٘ ْٴَحڀ  َٚ  . 

ٍْـ َيِزْيد -2 َراِهٸْؿ  ٍْ  .  ا٥ٶ َخِٯّل  إِ

ّل أٍق  -3 َٓٳ  ََْدُرس ا ٍْـ  ٍْـ ٩سٴؿ  د  ْٕ ُهَٵ  ٍَ  .  ا٥ز 

ٍْـ  -4  .  ٜبٸدُيقُٹس 

ٍْـ  -5 ْبد الل   .  أيب َٹِجٸحَٜ

ٍْـ  -6 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِدأيب إِ َْ  . 

ٍْـ  -7 َٴْٸَمن  پنُ٘ َْ ْر  .  ا٥تٸٵل َٚ

َتْٸبڀ  الٳؿ -8 ُٜ  . ٍْـ 

9-  ٍٕ ٍْـ َأيِب ٤َثِ ٸَك   .  َيْ

ٍْـ ٩ِْٷران -11 َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ  .  ا

َٸْٸٶَڀ  -11 ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپن   .  اللٌُ٘

ََـَِقن٦َلََُِضَٯلَىَدَـَيَُيَْذَِاٯلَيَاةَِوََاٯلرََُّرَُٮلَْذَِ َؾڂلَْڈلهََِجَاٝلََڈلءَوََٻلََٹلََاٯلٶلُّ

َحْپق -1 ْ٘ ٍْـ إِ د   .  ُهَٵ 

ِٯٸْد -2 َ٘ ٍْـ  ْٱَٸپن   .  ا٥ثقري ُ٘

 .  ٍْـ ا٥َْق٥ِٸْد ٍٲٸڀ -3

ك ٜٸسك -4 َ٘  .  ١ٶجپر ٍْـ ٩ُْق

 .  ةپٚأرٍْـ  ّجپج -5

ٍْـ َيِزْيد -6  پٍِر   .  الُْٯِٱل َِ
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ٍْـ ٩سٴؿ -7   .  ا٥َْق٥ِْٸد 

ٯِ  ٘قيد -8  َ٘  .  ْٸدٍْـ 

َڈلځلََـتَُـ٬لََرَِٹلَْٳلَََډُلَجَتَِقرَٳلَُؿَأَُځلَِڂل٬َْلَِوَََ، دَِڈلڃلڂل٢ََْلََإََؿَِٔلَهَُدَُوَْرَُوََُرََثَُٮلَََْـَميََاةَِوََاٯلرََُّـََٳلََِڊلٍَپلََُجََْرَُٮلَْذَِ

ْٯد -1 َ٘ ٍْـ  َراِهٸْؿ  ٍْ ْهِرّي : ُٲڀ ٥ٸس هق ي ا إِ  .  ٍذاك ا٥ثبځ ٥ز 

ٍْـ  -2 َراِهٸْؿ  ٍْ ِٝ ٩ٷپِر إِ   . : ل يٳـ ٍپ٥ٲقي ا٥ُْٳقِيّ  ا٥َبَج

ٍْـ  ُأيب -3 ب ْپس  َٜ ْٯد ٘ٷؾٍْـ  َ٘  .  الديڂ: ٩ٶٳر  ٍْـ 

مْحَـ -4 ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ   .  : ٓ ٍٺس ٍروايتف ٜـ ٜٵف ٩پ ل يستٶٳر ا٧ٓيَوْهٿ اٍـ أْل  َأمْحَد 

ْٸثزيد ٍْـ  أ٘پ٩ڀ -5  . َوْهٿ : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي ٓ ٍٺس ٍف إذا ّدث ٜٶف اٍـ  لا٥ٴ 

ٍْـ  -6 َحْپق  ْ٘  .  : ٢ٸف ٍٯض ضٯػ راٙد الزريإِ

 .  : ُٲڀ ٍْـ ُيقُٹس إسائٸؾ -7

ٍْـ  -8 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘  .  : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي وّديثف ي ا٫٥حٸح ٩ٶتٲك أيب أويسإِ

ٍْـ  -9 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘  ، يٯتٖ ٍف .الديڂ: ٩ٶٳر  إَْٹ٫َپِرّي ٜقيٵر ٍْـ  را٢عإِ

مْحَـ -11 بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘  .  : ٥ٞ ا٥ُْٳقِيّ ا٥سدي  إِ

ٍْـ  -11 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘  : ّديثف ٜـ الجپزيٞ ٩ٶٳر ضٯٸػ ٍخلف ا٥٪پ٩ٸٞ .  ٜٸپش أٍق ٜتبڀإِ

ار أٙٯڂ -12 ق  َ٘  .  : ٥ٞ ا٥ٳٶدي ٍْـ 

 .  ٢ٸف ٍٯض ا٬٥ٯػ:  آٷپِرٍْـ  ٍ٪ٕ -13

، وإذا روى ٜـ أهؾ ا٥٪پم  خيپ٥ػ ي ٍٯض روايپَف ا٥ثٲپت:  الٵيص ٍْـ ا٥َْق٥ِْٸد ٍٲٸڀ -14

، ٢پ٥ٯٷدة ٩ٶٷؿ  آجٷق٥ٞا٬٥ٯٱپء و، وإذا روى ٜـ  وإذا روى ٜـ ١ٕهؿ ْٴط،  ٢ٷق ُبځ

 .  ، ٢ٴٸس يسپوي ٙٸئپً  ، ول يسؿ ا٘ؿ ا٥رِؾ وإذا ٤ٶك ا٥رِؾ،  ٩ٶف ٓ

 .  : ٓ ٍٺس ٍف ّٳٸؿٍْـ  َبْز -15

پ٩ِر -16 َٜ ٍْـ  ِٝ  ٍَُٳٕ   .  : ضٯٸػ ا٥َبَج

ٍْـ  -17 ِرْير  ، ٢ٲد ّجزه أوٓده  ، وٓ يرضه اْتلٚف ػ: ّديثف ٜـ ٣ََتپَدة ضٯٸ ّپزمَِ
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 .  ٜـ ا٥تحديڂ

ٍْـ  -18 ْٯَٱر  ْهِرّي : خي٭كء ي ّديڂ ا ٍر٣پنَِ  .  ٥ز 

َٴْٸَمن -19 ُ٘ ٍْـ  ْٯَٱر   .  ٍٯض ٹٳپرة َُپٍِځٜـ  ف، ي ّديث : ٓ ٍٺس ٍف ا٬٥بٯل َِ

ٍْـ  -21 بِٸْٿ  بِْٸٿأيب َّ  .  : ٢ٸف ٥ٞ الر٩ل َّ

٤ثٕ اخل٭ٺ ، ٓ يٳپد يقا٢ؼ ا٥ٶپس ، ٬٩٭رب ، يد٥س  الديڂ٥ٞ  : أرٚپةٍْـ  الجپج -21

 ٜـ ا٬٥ٯٱپء . 

 : ُٲڀ يٰرب ٥ٳثرة روايتف . ا٥تجٸبلٍْـ َيْٸَك  ّر٩ٴڀ -22

َٴَٵڀ -23 َ٘ ٍْـ  ْپٍِځ ا٥ُبٶَپيِنّ ، و ا٥٭ ِقيؾد ٸْ مُحَ : ٓ يٲبؾ ٩ـ ّديثف إٓ ٩پ رواه ٜـ  مَح ْپد  َُ ، 

ٍْـ  د  ّي ا٥بَ زيپد َوُهَٵ   .  أيب ٜمرٍْـ  ، وٜمر ٧ِْ

ٍْـ  -24 َٴْٸَمنأيب مَح ْپد   .  : ٓ يتڃ ٍف ُ٘

 .  : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي آََديِنّ زيپد أٍق صخر ٍْـ  دٸْ مُحَ  -25

ٍْـ  -26 پ٥ِد   : ٥ف أّپديڂ ٩ٶٳرة . َوَْٴد ا٥ٲ٭قاينَْ

ْٞ الُ ٍْـ  داود -27  .  : ٩پ روى ٜـ ٜٳر٩ڀ ٢ٵٶٳر ٫َ

 .  : ضٯٸػ الٶدي حٍْـ َصْپ٥ِ  ز٩ٯڀ -28

د  زهٕ -29 پ٩ِر َوَأيِب  ٩َْٷِدّي : ٓ ٍٺس ٍف ، أّپديثف ٩ـ روايڀ اٍـ  آَْرُوِزّي ا٥تٸٵل ٍْـ ُهَٵ  َٜ 

 .  وٚبٲتٷؿ ٩ـ أهؾ ا٥ٯراق صحپح ٤ٴٷپ ، وروايڀ ا٥٪پ٩ٸٞ ٜٶف ٩ٶپ٤ٕ وأٍپٚٸؾ ا٥َٯَٲِدي

بْد الل ا٥ُبَٳپِئّل  زيپد -31 َٜ  .  ٰپزي ْپصڀ: ٓ ٍٺس ٍف ي آ ٍْـ 

ِٯْٸد -31 َ٘ ٍْـ  ْٯد   .  : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي إَْٹ٫َپِرّي  َ٘

ٍْـ إَِيپسٍ  -32 ِٯْٸد   .  : ٩ـ ٘ٵع ٩ٶف ٍٯد آْتلط ٢ٴٸس ٦ٍء الَِريِرّي  َ٘

ْٸؾ:  وا٥ذيـ ٘ٵٯقا ٩ٶف ٣بؾ آْتلط هؿ ِٜ َم ْ٘ َٴٸ ڀ اٍـ إِ ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي و،  إٜٔ وٜبد،  ُٜ ُ٘  ،

ْٯَبڀو  .  ا٥ٯقامٍْـ  دٜبپ، و ُٙ

ٍَڀَ  -33 ُرو َٜ ٍْـ َأيِب  ِٯْٸد   .  ٘پء ّٱٮف ي آْر ٜٵره ، يٲبؾ ممـ ٤تٿ ٜٶف ٣بؾ آْتلط:  َ٘
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پ٥ِد:  وا٥ذيـ ٘ٵٯقا ٩ٶف ٣بؾ آْتلط هؿ ،  ٜبد إٍْٜٔـ  ، وٜبد إٜٔ الپرثٍْـ  َْ

پف ٜ٭پءٍْـ  ا٥قهپب وٜبد ْبَدة اخلَٱ  َٜ َٴْٸمنٍْـ  ، و ِٯْٸد َيْٸَكو،  ُ٘ َ٘ ٍْـ ُزَرْيع، و ا٥ٲ٭پن ٍْـ   ، َيِزْيد 

َُٓبْپَرك ٍْـ ا ْبد الل  َٜ  .  َو

ٍْـ  -34 ِٯْٸد  ِٯْٸدأيب َ٘ ّي  َ٘ ِ ُٖ َْٓٲ ْٯدأوُؼ ا٥ٶپس ٢ٸف :  ا َ٘ ٍْـ  ،  َأيِب ِذْئٍٿ واٍـ ،  ا٥ٴ ٸْڂ 

 .  (1)، ٢ٴؿ يٺْذ ٜٶف ي اْتلٚف أّد ول يرض اْتلٚف ، اْتٴط

ٍْـ  -35 ِٯْٸد   .  ٥ٸس ٍٲقي:  ٍ٪َٕ٘

ٍْـ  -36 ِٯْٸد   : ٢ٸف ضٯػ . جٷپنَ٘

ٍْـ  -37 ْٱَٸپن  ٭ِّل ّسٞ ُ٘ ِ٘ ْهِرّي : ٥ٸس ٍف ٍٺس إٓ ي ا ا٥َقا  . ٥ز 

 .  ْپصڀة پدَ تَ ٣َ ي  الديڂ: ٥ٸس ٍٵستٲٸؿ  أيب ٩٭ٸعٍْـ  ٘لم -38

ٍْـ  -39 َٴَٵڀ   .  ع ٜٴٸٷپ، ّدث ٍٺّپديڂ ٓ يتپٍ أّپديثف أ٢راد و١رائٿ:  ا٥ُْٳقِيّ رِپء َ٘

ٍْـ  -41 َٴْٸَمن  پ٥ِدّٸپن أٍق ُ٘  .  ، رٍم أْ٭ٺ : ٓ ٍٺس ٍف إمحر َْ

ٍْـ  -41 َٴْٸَمن  ْهِرّي : ي٬ٯػ ي ا ا٥َٯْبِدّي ٤ثٕ ُ٘  .  ٥ز 

ٍْـ ٩ِْٷران -42 َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ : ٓ َرض ٜٶٯٶتف ، ّديثف ّجڀ ٫ْقصًپ ٜـ ٩ـ أ٤ثر  ا

َراِهْٸؿ٤ٜٶٷؿ،  ٍْ ن َوَأيِب  وائؾ َوَأيِب  ټِ م   .  ، وإٹم يرد ٩ـ ّديثف ٩پ ٜٴؿ أٹف د٥سف ٜـ ضٯٸػ َصپ٥ٍِح ا٥س 

ٍْـ  -43 َمك 
ب ْپسٜـ اٍـ ٜٳر٩ڀ ٜـ ٢ٸم رواه  : ّديثف ٩ردود ّربِ٘ ٩پ ويٲبؾ ،  ٩٭ٴٲپً  َٜ

ب ْپسرواه ٜـ ٜٳر٩ڀ ٜـ ١ٕ اٍـ    . ف ١ٕهل خيپ٥ٱأو ول يٶٱرد ٍٺصؾ ، يستٶٳر ٩تٶف  پول يٳـ مم َٜ

ِٯْٸد ٘قيد -44 َ٘  .  : ٜٵل ٢ٳپن يٲبؾ ا٥تٴٲٞ الدُپين ٍْـ 

يؽ -45 ٍْـ َأيِب  َذِ بْد الل  َٜ  : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي . ٹٵر ٍْـ 

يؽ -46 ْبد الل ا٥ٶ َخِٯّل  َذِ َٜ َحْپق َأيِب : ٩ـ أُبځ ا٥ٶپس ي  ا٥ٲپيض ٍْـ  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ، ٓ ٍٺس  ا٥س 

 .  ٍف ٩پ ل خيپ٥ػ

                                                 
ْٯبَڀو٣پل  (1) ّٞ  : . ٣ٴځ هـ ا.  : ّدُٶپ ٘ٯٸد ٍٯد٩پ ٤ٖ ُٙ ْٯبَڀ ، وٓ خُي٪ك ٩ـ تديثف ٜٶف إذ ٍ ُٙ  . ٢ٸستثٶك 
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ٿ -47 َٙ ْق َّ ٍْـ  ْٷر  َٯِرّي  َٙ ْٙ  ٍٺس ٓ، و ٍف يتڃ وٓ،  ، يٯتٖ ٍف يتٱرد،  ضٯٸػ.  إَ

َرامٍْـ  الٵٸد ٜبد ٍحديڂ  .  فٶٜ َبْ

 .  : ي ّٱٮف ضٯػ ا٥ٶجقد ا٥ٲپرئ ٍْـ َأيِب  ٜپصؿ -48

ٍْـ َصْپ٥ِح -49 ْبد الل  ُؿ ٚرأ ٜٴٸف ٢ٸف ، ي إول ٤پن ٩ستٲٸًم : ّديثف  ا٥ٴ ٸْڂ٤پَٿ  َٜ

ٍ ٤ٜٶف هؾ الذق أ ڀ٩ـ روايم يلء ، ٢ تٴٸط ْٞ ٍْـ ٩َِٯ پَِؿٍ ڀ َٜ رْ زُ  َوَأيِب  ا٥بخپريو َٸْحَٸك  َّ ٢ٷق ٩ـ  َوَأيِب 

 .  و٩پ يلء ٩ـ روايڀ ا٥٪ٸقخ ٜٶف ٢ٸتق٣ػ ٢ٸف، صحٸح ّديثف 

َٵر -51 ُٜ ٍْـ  ْبد الل   .  : ٥ٸس ٍپ٥ٲقي يُٯَٵرا٥ َٜ

ٍْـ  -51 ْبد الل  ٍْـ َأيِب  ٜٸسكَٜ مْحَـ  بْد ا٥ْر  َٜ  .  الديڂ: ٩ٶٳر  ٸ٥ٔ ٍْـ 

ٍْـ  -52 ْبد الل   .  ، وإٹم يٯت٬د ٍم رواه ٜٶف ا٥ٯبپد٥ڀ : ّديثف ٤ٴف ضٯٸػ لٸٯڀَٜ

ِٲْٸؾ -53 َٜ ٍْـ  د  ٍْـ ُهَٵ  ْبد الل  : ٓ يٲبؾ ٩ـ ّديثف إٓ ٩پ ٤پن ي ا١ٗ٥ٸٿ وا٥ٗهٸٿ ول  َٜ

 .  يٳـ ٩ستٶٳراً 

ٍْـ َٹپ٢ِع -54 ْبد الل  ، وّديثف  ، وإذا ّدث ٩ـ ّٱٮف رٍم أْ٭ٺ پبصحٸح ا٥ٳت:  ا٫٥پئغ َٜ

 .  ٓ ٍٺس ٍف ٩َْپ٥ِؽٜـ 

َحْپق -55 ْ٘ ٍْـ إِ مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ََٓديِنّ  َٜ  .  : ٢ٸف ضٯػ ٜبپد ا

ٍْـ  -56 پٍِځ  َُ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر   .  ، ٓ ٍٺس ٍحديڂ ا٥٪پ٩ٸٞ ٜٶف : ٢ٸف ضٯػ ُقٍپن ا٥ٯٶزَٜ

ٍْـ  -57 مْحَـ  ْبد ا٥ْر   .  ٸف ضٯػ: ٢ ُروانَٜ

ٍْـ َأيِب  -58 مْحَـ  ْبد ا٥ْر   .  : رٍم أْ٭ٺ ا٥رِپل َٜ

ٍْـ  -59 ْبد الل  َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ٍْـ ٩َْسُٯْقد ٜتبڀَٜ ْبد الل  َٜ َٓ  ٍْـ  ُٲڀ يٰٴط إذا ّدث :  ّي ْسُٯْقدِ ا

ْٞ  َأيِب ٜـ  ٫َ ٍْـ ٤َُٷٸؾ وبد٥ڀ ٍْـ  ٜپصؿو ُّ َٴَٵڀ  َٵش، َ٘ ْٜ َ ْٕ َٓٴِ ، و َوا ْبد ا ٍْـ َٜ  ف، وأّپديث ٜٵٕؽ 

بْد الل  ٜـ َٜ ٍْـ  ْقن  ٍْـ ، وَٜ ؿ 
ِ٘ مْحَـا٥َْٲپ ْبد ا٥ْر  مْحَـ و٩ٯـ،  َٜ بْد ا٥ْر  َٜ  .  صحپح ٍْـ 

:  ٘ٵع ٩ٶف ٣بؾ آْتلط ، و٩ـ ٘ٵع ٩ٶف ٍپ٥ٳق٢ڀ وا٥ب٧ة ٢سمٜف ِٸد، اْتٴط ٍبٰداد 

 .  ٍق ٹٯٸؿ، وأ َو٤ِْٸع
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ْبد الل -61 َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َِٓدْيٶِّل  ٍْـ ِدْيٶَپر َٜ  .  : ي ّديثف ضٯػ ا

پم -61 ٍْـ مَه   .  شا٫ٓٶػ»ي أّپديڂ ٥ٸسځ ي ٤تپٍف  ٩َْٯَٵر: خي٭كء ٜٔ  ٜبد ا٥رزاق 

ْبد ا٥َْٯِزْيز -62 د  يـ َٜ ، وإذا ّدث ٩ـ  إذا ّدث ٩ـ ٤تپٍف ٢ٷق صحٸح:  ا٥دارورديُهَٵ 

ْبد الل ٍْ  ، ورٍم ٣ٴٿ ّديڂ ٤تٿ ا٥ٶپس وهؿ َٵر يروهيپ ٜـ ـ َٜ ٍْـ ُٜ َبْٸد الل  َٵرُٜ ُٜ  . 

ٍْـ َأيِب  -63 َٓٴِؽ  ْبد ا َٴْٸَمن َٜ  .(1): ُٲڀ ا٘تٶٳر ٜٴٸف ٍٯض ّديثف ٜـ ٜ٭پءا٥َٯْرَز٩ِل  ُ٘

ْپِئَ٪ڀٜـ ٜ٭پء ٜـ : ا٘تٶٳر ّديثف  الزري ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ ٜبد ا٥ٳريؿ -64  ط : ٤پن ا٥ٶبل َٜ

 .  يٲبٴٷپ وٓ يدث وضقءاً 

ْبد  -65 َرْيڃَٜ ُِ ٍْـ  بْد ا٥َْٯِزْيز  َٜ ٍْـ  َٓٴِؽ  : أْٖت أو ّدُځ أو  : ّديثف ّجڀ إٓ ٩پ ٣پل ٢ٸف ا

ْهِرّي . إٓ ي ٣ق٥ف : أْٖين ٜ٭پء اخلرا٘پين وا ٍٴٰٶل ٢ل ْرَوةو ٥ز  ُٜ ٍْـ  ٦ٍء  ٢ټنپ ٤تٿ و٥ٸسځ ِهَ٪ْپم 

َرْيڃو٤پن  ُِ ٍْـ   .  يرى ا٥روايڀ ٍپإلِپزة ا

ٍْـ  -66 َٓٴِؽ  ْبد ا  .  الديڂ: ٬٩٭رب  ٕٜٵَٜ

پفٍْـ  ٜبد ا٥قهپب -67 ٍْـ َأيِب  : ٢ٸف ٍٯض ضٯػ ٜ٭پء اخلَٱ  ِٯْٸد  َ٘ ، ٩ـ أروى ا٥ٶپس ٜـ 

ڀَ  ٍَ ُرو َٜ  . 

وجٸع ٩ـ روى ،  : ٩ـ ٘ٵع ٩ٶف ٣ديًم ٢ٷق صحٸحَأمْحَد  : َٰٕ ، ٣پل ا٥سپئٿٍْـ  ٜ٭پء -68

ٍْـ َزْيدٜـ ٜ٭پء روى ٜٶف ي آْتلط إٓ  ْٯَبڀو ، مَح ْپد  ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي و،  ُٙ ُ٘  . 

ْبد الل  ٍْـ َأيِب  ٜ٭پء -69 َٜ  .  : ل يٴؼ أّدًا ٩ـ ا٫٥حپٍڀ اخلرا٘پين٩سٴؿ 

َٟ ٜٳر٩ڀ  -71 ب ْپساٍـ  ٩َْق  .  : ُٲڀ َٜ

َٴَٵڀ پسيَ ١ٕ إِ ٜـ  الديڂ: ٬٩٭رب  ٜمر ا٥ٸم٩لٍْـ  ٜٳر٩ڀ -71 َ٘  .  ٍْـ 

مْحَـ ا٥ٯلء -72 ْبد ا٥ْر  َٜ َٟ ٩َ  ٍْـ  ـ َأٍِٸف صحٸحڀ ٹسخ ، و٥ف  : ٓ ٍٺس ٍف الَُر٣َڀ ْق َٜ

ـ  .  ُهَرْيَرة َأيِب  َٜ

ٍْـ  -73  ّ
ِٝ
پن زيدَٜ َٜ ْد ُِ  .  : ضٯٸػ ٍْـ 

                                                 
 ش .َٶٳح آرأة ٜٔ ُلث  «، وّديثف ٜـ ٜ٭پء ٜـ ِپٍر ش ا٥٪ٱٯڀ  «( ّديثف ٜـ ٜ٭پء ٜـ ِپٍر ي 1)
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َراِهٸْؿ -74 ٍْ ٍْـ إِ َٵر   .  ة ٬٩٭ربپدَ تَ ّديثف ْپصڀ ٜـ ٣َ :  ا٥َٯْبِدّي  ُٜ

ٍْـ َأيِب  -75 َٵر  مْحَـ ُٜ بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  ْهِرّي ا َ٘  .  ٥ٸس ٍپ٥ٲقي : ٥ز 

د  -76 ٍْـ ُهَٵ  َٯْٸٿ  ُٙ ٍْـ  ْٵرو   .  . ٩پ ل يرو ٩پ يستٶٳر : ٓ ٍٺس ٍفَٜ

ٍْـ َأيِب  -77 ْٵرو  ْٵرو َٜ َٜ  َٟ  .  (1)، ا٘تٶٳر ٜٴٸف ّديڂ ا٥بٷٸٵڀ : ٥ٸس ٍف ٍٺس آ٭ٴٿ ٩َْق

ٍْـ  -78 ََٓديِنّ من ٸْ ٴَ ُ٘ ٢َُٴْٸح   .  ػٯْ : ٢ٸف َض  ا

ْٲَبڀ -79 ُٜ ٍْـ  ْٱَٸپنُٲڀ إٓ ي ّديڂ :  ٣َبِْٸ٫َُڀ   .  ، ٢ټٹف ٘ٵع ٩ٶف وهق صٰٕ ُ٘

ْٸَقِئٸْؾ ٣رة -81 َّ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ  .  : ضٯٸػ ٍْـ 

دْؾ ٜٴٸف ٺٓپ ٤ٖ ٘پء ّٱٮف ٢ا٥رٍٸع إ٘دي : ٓ ٍٺس ٍحديثف ٣بؾ أن يٳٖ، ٍْـ  ٣ٸُس  -81

 آجپٹبڀ. ٢حدث ٍف ٢ق٣ٯځ آٶپ٤ٕ ي روايتف ٢پ٘تحؼ٩پ ٥ٸس ٩ـ ّديثف ، اٍٶف 

ْٕ  ٤ثٕ -81
ٶْٮِ ِٙ ٍْـ َزْيد: ٩پ روى ٜٶف  ٍْـ   .  وٹحقه ٢ٴٸس ٍف ٍٺس مَح ْپد 

ٍْـ  -82  .  : ٥ف ٩پ يٶٳر آٶٷپل٤َْٷَٵس 

 .  الديڂ: ٬٩٭رب  زٹٸؿ ا٥ٲررٍْـ  ٘ٴٸؿ ٍْـ َأيِب  ٥ٸڂ -83

َراِهٸْؿ -84 ٍْ ٍْـ إِ د   .  : روى ٩ٶپ٤ٕ ا٥تٸٵل ُهَٵ 

ٍْـ إِ  -85 د  ٍْـ َيَسپرُهَٵ  َحْپق   .  : ٓ ٍٺس ٍف ي آٰپزي ْ٘

ف -86 ٍْـ ٧َ٩ُ  ْٴَحڀ  َٚ ٍْـ  د   .  ف ٩ٶٳرَأٍِٸ، ٘مٜف ٩ـ  : ٢ٸف ضٯػ ُهَٵ 

ٍْـ َأيِب  -87 مْحَـ  بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  د   .  الديڂ، ٬٩٭رب  الٱظ ٸ ئ٘:  ٥ٸٔ ُهَٵ 

ٍْـ  -88 د  ّي ٜٴٸف أّپديڂ ، اْتٴ٭ځ  َٹپ٢ِعي ّديڂ  : ي٬٭رب ٜجلنُهَٵ  ِ ُٖ َْٲ  .  ُهَرْيَرة أيَِب ٜـ  ٓا

ْٴَٲَٵڀ -89 َٜ ٍْـ  ْٵرو  َٜ ٍْـ  د  ََٓديِنّ  ُهَٵ   .  : ٓ ٍٺس ٍف ا

ـ ٩سٴؿ -91 ٍْ د  ـ ّٱٮف خي٭ئ:  ا٥٭ پئِِٱّل  ُهَٵ  ٺس إذا ّدث ٩ فٍ  ف ٢ٴٸسٍ  ـ ٤تٍپ  .  ، وإذا ّدث ٩

ََْدُرس  -91 ٍْـ  ٍْـ ٩سٴؿ  د  ْٕ أٍق ُهَٵ  ٍَ َٓ  ا٥ز  ّل ا پٍِر: ُٲڀ ٓ يرض ٩پ ٣ٸؾ ٩ـ َد٥ٸسف ٜـ  ٳ  َِ  . 

ٍْـ  -92 ك   ِ  .  : ٢ٸف ٍٯض ضٯػ رِپء ا٥ٸَْ٪ُٳِري٩َُر
                                                 

 . ش٩ـ و٣ع ٜٔ بٸٵڀ ا٣تٴقا ا٥ٱپٜؾ وآٱٯقل ٍف  «:  ( ّديڂ1)
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 .  الديڂ: ٩ٶٳر  الََجبِّل ٙٸبڀ ٍْـ  ٫٩ٯٿ -93

 .  رٍپح ٍْـ َأيِب  ضٯٸػ ي ّديڂ ٜ٭پء:  أٍق رِپء اخلرا٘پين ٚٷمن ا٥قراقٍْـ  ٩٭ر -94

ْبد الل -95 َٜ ٍْـ  ف  ََٓديِنّ ي ٸََسپرأٍق ٫٩ٯٿ ا٥ ٩َُ٭ر   .  الديڂ٬٩٭رب :  ا

 .  : رٍم ١ٴط ي ا٦٥ء ٍٯد ا٦٥ء ا٥د٘تقائل ٍْـ ِهَ٪ْپم ٩ٯپذ -96

د -97 ِٙ ٍْـ َرا  .  : ّديثف ٍپ٥ب٧ة ٢ٸف أ١پ٥ٸط ٩َْٯَٵر 

ّي  ٍْـ ٬َ٢َپ٥َڀ ٩ٱ٬ؾ -98 ا٥ٲرر ا٥ب٧َِْ
 .  الديڂ: ٩ٶٳر  (1)

ْٸؾ ٩ٻ٩ؾ -99 ِٜ َم ْ٘  .  الديڂٳر : ٩ٶ ٍْـ إِ

ٍْـ مَح ْپد -111  .  : ٢ٸف ضٯػ ُٹَٯْٸؿ 

پن -111 س  َّ ٍْـ  يـاٍـ  أُبځ ا٥ٶپس ي:  ِهَ٪ْپم  ِٕ ،  رواه ٜـ ١ٕه ٢ٷق دون ذ٥ؽ ، و٩پ ِ٘

ّي  الََسـ٩پ رواه ٜـ و  .  ٍف٢ل ٍٺس  ا٥َب٧ِْ

ْٯد -112 َ٘ ٍْـ  ََٓديِنّ  ِهَ٪ْپم  ْ٘  أُبځ ا٥ٶپس ي زيد، وهق  : ضٯٸػ ا  .  َٴؿٍْـ َأ

ٍْـ  -113 ّل ّجٕ ِهَ٪ْپم  َٓٳ   .  : ضٯٸػ ا

ٍْـ  -114  .  ، ّديثف ا٥ٲديؿ صحٸح : ٤ٖ وَٰٕ و٤پن ٤ٴم ٥ٲـ َٴٲـ ٜمرِهَ٪ْپم 

ْهِرّي : ي ّديثف ٜـ ا ٍ٪ٍْٕـ  ه٪ٸؿ -115  .  ٤لم ٥ز 

ٍْـ ٩سٴؿ -116 ّل : ٓ يرض ٩ـ ٜٶٯٶتف إٓ ٩پ ٤پن ٜـ ا ا٥َْق٥ِٸْد  ِٜ َْوَزا  .  ْپصڀ ْٕ

ٍْـ  -117 ِرْير  َِ ٍْـ  ْٯَبڀ: ٩تٳٴؿ ي ّديثف ٜـ  ّپزمَوْهٿ  ُٙ  . 

َراِهٸْؿ -118 ٍْ ٍْـ إِ  .  ٍذاكة پدَ تَ ٣َ : ٥ٸس هق ي  ا٥تسٗي َيِزْيد 

ٍْـ َأيِب  -119  .  : ضٯٸػ زيپد َيِزْيد 

ٍْـ َأيِب  -111 َحْپق ُيقُٹس  ْ٘ بِٸِٯّل  إِ  .  : ٥ف أوهپم ا٥س 

ٍْـ أٍق  -111 ْٳر   .  : رٍم ١ٴط ٲرىءٜٸپش آٍَ

                                                 
 . ، وإٹم ذ٤رَف ٥ٸتٵٸز ( هق ١ٕ ا٧ٓي1)
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َحْپقأٍق  -112 ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ْبد الل  ا٥س  َٜ ٍْـ  ْٵرو  ،  : ّديثف ّجڀ ٩پل يٯٴؿ أٹف د٥سف ٜـ ضٯٸػَٜ

  . وَٰٕ ٣بؾ ٩قَف
 

 

 

 

 أةَوالٗس اِلَوِحيف َأ ْةٖنَُِم ُعأمَوَد
 

 

 

 

 

ك٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -1 َ٘ ٍْـ ٩ُْق َراِهْٸؿ  ٍْ  .  ٜٴؿ ي أٍّد ٩ٶٷؿ ٚٯٶپً أ ٓ:  إِ

 .  ٢ٷق ُٲڀ آَدم٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -2

ٵف  -3 ـ ٘ا َقد٤ؾ ٩ ْ٘ َ ٲڀ أو صدوق ٕا ٓ ،  ٢ٷقُ  ـ إ ٍْ َقد  ْ٘ َ ـ و،  ُٯٴبڀٕا ٍْ بْد الل  َٜ ـ  ٍْ َقد  ْ٘ َ ٿٕا  .  ِّپ

 .  ٢ٴح ٢ٷق ُٲڀ أو صدوقأ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -4

 .  ٘ٶپنٍْـ  وهق يزيد.  ٢روة ُٲڀ إٓ أٍپ ٢روة الزري َأيِب ٤ؾ  -5

( ٬ٍؿ ا٥بپء وا٥ت٫ٰٕ ٢ٷق ُٲڀ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف )ٍُ  -6 ْٕ ٍَِ٪ٕ( ٍٱتح ا٥بپء ٢ٱٸٷؿ ،  َ٪ وأ٩پ )

 .  ا٥ثٲپت و٢ٸٷؿ ا٬٥ٯٱپء

َْٓرُوِزّي  ٍْـ آَدم ، إٓ ّپ٩د ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ّپ٩د ٢ٷق ُٲڀ -7  .  ٷق ٤ذاب٢ ا

 .  ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ّجپج ٢ٷق ُٲڀ إٓ اٍـ أرٚپة -8

َٴِٵّل اٜثمن ٍْـ  ، إٓ ّرام ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ّرام ٢ٷق ُٲڀ -9  .  الديڂ٢ٷق ٩ٶٳر  إَْٹ٫َپِرّي  ٥س 

 .  ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ْلد ٢ٷق ُٲڀ -11

ِٯّل ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -11 ٍْ  .  ٢ٷق صدوق أو ُٲڀ ِر

ِدْيـي ا٥رواة  -12 ْٙ َٟ :  اُٶپن ، إول ِر ٍْـ ٤َُريٿ ٩َْق ِدْيـ  ْٙ ب ْپساٍـ  ِر ِدْيـ:  ، وا٥ثپين َٜ ْٙ  ِر

ْٯد ا٧ٓي َ٘ ٍْـ    . . و٤لمهپ ضٯٸػ ا

م ٢ٷق ٍت٪ديد ا٥لم -13 ل  َ٘ ٍْـ  ، إٓ ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  ْبد الل  َلم ا٫٥حپيب آ٪ٷقرَٜ ، ٢ٷق  َ٘

ٍْـ  . ٍپ٥تخٱٸػ د  ،  ، ٢بٯ٬ٷؿ ي٬ب٭ٷپ ٍپ٥ت٪ديد فَأٍِٸ٘لم ا٥بٸٳٶدي وتٴػ ي ضبط ا٘ؿ َوُهَٵ 

  . وٍٯ٬ٷؿ ٍپ٥تخٱٸػ

 .  ٩ـ ا٘ٵف َضْٵَرة ٢ٷق ُٲڀ٤ؾ  -14
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َٴْٸَمن إٓ ٜپصؿ ، ضٯٸػ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ٜپصؿ  -15 ُ٘  .  إّقل ٍْـ 

د  ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف -16 ٍْـ ُهَٵ  ْبد الل  ْبد الل  إٓ، ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٢ٷق إ٩پ ُٲڀ أو ٢ٸف ضٯػ ي َٜ َٜ

د ا٥ٯدوي ٢ٷق ٩ٗوك ٍْـ ُهَٵ   .  ا

ْبد ا٥َْقاِرث٤ؾ  -17 ػ اْتٴ ا٥ٶسپئلٜٶد  ُ٪ْٯَبڀإٓ ٙٸخًپ ٥، ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ُٲڀ أو صدوق  َٜ

ْبد ا٥َْقاِرثوهق ).  أصحپٍف ي ا٘ٵف  .  (ّٶٸٱڀ ٍْـ َأيِب  أو ٜبد ا٤ٕٖ َٜ

ْبَدة "٤ؾ  -18  .  ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٢ٷق ٍٞ ُٲڀ وصدوق " َٜ

ِٲٸْ  -19 َٜ َٲْٸؾ،  ؾ ٢ٷق ٍٱتح ا٥ٯ٤ٞؾ ٩ـ ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ا٘ٵف  ُٜ ٍْـ  إٓ ) پ٥ِد  َْ ِٲٸْ ٍْـ  ؾ( َٜ

 .  پٹٸڀ٢ٷق ٬ٍؿ ا٥ٯٞ إوٟ و٢تح ا٥ٯٞ ا٥ث

 .  ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف ٤لب ٢ٱٸف ِٷپ٥ڀ -21

 .  ٢ٷق ُٲڀ أو صدوق ٤َْٷَٵس٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -21

٢ٷق إ٩پ  (، ٥ٲمن ٥ٸڂ:  ٩ثؾ)٤ؾ ٩ـ ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ممـ ا٘ٵف يبدأ ٍحرف ا٥لم  -22

ْٯد، إٓ  ، أو نٷقل ٩تٳٴؿ ي ّٱٮف َ٘ ٍْـ   .  اإل٩پم ا٥ٱٲٸف الجڀ ا٥ٴ ْٸڂ 

 .  ٢ٷق ُٲڀ أو صدوق دُنَپهِ ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -23

َراِهْٸؿ، إٓ  ٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف َهٶ پد ٢ٷق ُٲڀ -24 ٍْ ٍْـ إِ ٢پ٥ٰپ٥ٿ ٜٔ :  ا٥ٶ َسِٱّل أٍق آٮٱر  َهٶ پد 

 .  ، وهق ٩تٺْر ا٥روايڀ روى ٍٯد اخلٵسٞ وأرٍٯمئڀ روايتف آٶپ٤ٕ

َراِهْٸؿ يٯٲقب٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -25 ٍْ  .  ٷپ إٓ راويپن، و٥ٸس ٢ٸ ُٲڀ ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٢ٷق ٍْـ إِ

 .  إ٩پ ضٯٸػ أو ٩تٳٴؿ ٢ٸف ا٥َْٸَسع٤ؾ ٩ـ ا٘ٵف  -26

 .  ٢ٷق ُٲڀ : ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ وذريتف ٜـ ٤ٯٿ ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ ٩ـ أوٓد ٤ٯٿ الديڂ٤ؾ ٩ـ روى  -27

د   َأيِب ٩ـ آل  الديڂ٤ؾ ٩ـ روى  -28 ُّ َحْپقث ٜٶف ٢ٷق ُٲڀ إٓ ٢روة ممـ  ْ٘  .  إِ

َٴؿٍْـ  د زيد٩ـ أوٓ الديڂ٤ؾ ٩ـ روى  -29 ْ٘ ْبد الل  : ضٯٱپء َأ مْحَـ، و زيدٍْـ َٜ ْبد ا٥ْر  َٜ  ،

 .  وأ٘پ٩ڀ

،  ٹبٷپن الر٩لٍْـ  ، إٓ الپرث ٥ٸس ي رواة ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٩ـ ا٘ٵف الپرث ٩ٗوك -31

ْبد الل  والپرث َٜ  .  ٍپ٥قضع ٣د اهتم، وي ْٯَٱرٜٵران الَ ٍْـ  إٜقر ، والپرثٍْـ 
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َ٘ ٥ٸس ي ا٥ -31  :  د إٓٳتٿ ا٥ستڀ ٩ـ ا٘ٵف أ

َ٘  - أ  ك دأ َ٘  . ٍْـ ٩ُْق

َ٘  - ب  ِٝ د أ  .  وإْٕ ٥ٸس ٥ف إٓ ّديڂ واّد،  ا٥َبَج

ْٯَبڀ"٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ  -32  :  إٓ ُلُڀ "ُٙ

ْپج -أ ٍْـ اْلَج  ْٯَبڀ  ُٙ . 

ْٯَبڀ -ب   ُٙ :  َٟ ب ْپسٍـ ا ٩َْق   . وهق ضٯٸػ ، َٜ

ْٯَبڀ -ج    .  ا٥ُْٳقِيّ  ُٙ

ث پم "٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ  -33  .  ، و هق صدوق ٘قى واّد " َٜ

ِٯْٸد : وهق ٣تٸبڀ واّد "٣تٸبڀ"٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ ٘قى  -34 َ٘  .  )ُٲڀ ُبځ( ٍْـ 

 .  ٤لمهپ ُٲڀ ، : ٩سٯر ٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥تسٯڀ ٘قى راويٞ ٍپ٘ؿ -35

 :  ٓ ُلُڀإ َو٤ِٸْع٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ  -36

ْاحَو٤ِْٸع  ٍْـ ُهِْرز، و ٍْـ اْلَر  ْٸع 
َدس، و َو٤ِ َّ ٍْـ  ٸْع 

 .  ، و٥ٸس ٍٵ٪ٷقر َو٤ِ

ْيح ٍْـ  وآٲدام، ٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ٩ـ ا٘ٵف ٩ٲدام ١ٕ آٲدام صحپيب  -37  . وهق ُٲڀ، ُذَ

ٍ٪ٕ اإل٩پم ا٥ثٲڀ .وُٵڀ راٍو ي ا٥ٳتٿ ٍْـ  ٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ )ه٪ٸؿ( ١ٕ ه٪ٸؿ -38

ُْٓٯتَِٵر ٵف )ه٪ٸؿا٥ستڀ ا٘ ُْٓٯَتِٵر ( وهق ْ٭ٺ ، إٹم هق )٘ٷؿٍْـ ا  (.ٍْـ ا

َ:َ ؾثَْٳلََِ"انَقََٯلَْأَََ"َرَُٮلَْؿَذَِهَِڈلءَِـٿل٢ََْلََأََِٔلََاةَِوََـَاٯلرَُّٳلََِپلڊلٌَُجََْ*

َٟ ،  َصْپ٥ِحا٘ٵف : ، ٣ٸؾ  انرَ ٲْ ُٙ  -39  .  ‘ر٘قل الل  ٩َْق

ٍْـ  -41 ْٯَٱر   .  ، صدوق يت٪ّٸع زيپد إمحر ٤قيَِ

پ٥ِدأٍق  -41 ٍْـ ،  إمحر َْ َٴْٸَمن   .  ٓ ٍٺس ٍف رٍم أْ٭ٺ،  ّّٸپن إزديُ٘

ٍْـ  -42 َحْپق  ْ٘  .  ، ُٲڀ يق٘ػ إزرقإِ

 .  ، و هق ١پٍل ي َ٪ٸٯف ، صدوق هَيِؿ إٙٲر ٍْـ الََسـ السٞ -43

بْد ا٥َْٯِزْيز أٙٷٿ -44 َٜ  .  ، ُٲڀ ٢ٲٸف ا٘ٵف ٩سٳٞ: ُيٲپل ،  ا٥َْٲْٸِزّ  ٍْـ 
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َٓٴِؽ -45 ْبد ا َٜ ٍْـ   .  ضٯٸػ "الرادة ا٫٥ٱراء  "، ٥ٲبف  ا٩ٕٕ ا٩َُِٕقّي  ٩سٴٵڀ 

 .  ُٲڀ :٩روان إصٱر  -46

َقدمم٭قر  -47 ْ٘  .  ٙٷٕ ٍٳٶٸتف ُٲڀ، أٍق ٘لم  إَ

ٍپب الٷپ٥ڀ ٢ٲط -48 ةإٓ  ، ٤ؾ ا٩رأة ضٯٱځ ٢ت٬ٯٸٱٷپ ٩ـ  جپئٿ ٍُرْسَ ٶدهپٜ  ِپِڀ ٢ٷلٜ   .  ٍٶځ د

َحْپق ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ي أٚٴؼذا إ -49 ْ٘ َحْپق٢ٷق ،  إِ ْ٘  .  ٍْـ راهقيف إِ

 .  رٍپح َأيِب : اٍـ  ٜ٭پء ٢ٷق أٚٴؼذا إ -51

 .  : اٍـ ٣دا٩ڀ زائدة ٢ٷق أٚٴؼذا إ -51

ْٯد: اٍـ  ، أو ي إ٘ٶپد ٧٩ي ٢ٷق ٩سٴؿي أ٘پٹٸد  ا٥ٴ ْٸڂذا أٚٴؼ إ -52 َ٘ . 

ْبد الل  ذا أٚٴؼإ -53 َُٓبْپَرك: ا ٢ٷق ويٳقن ا٥راوي ٜٶف ٩روزي، َٜ  .  ٍـ ا

ْٵروذا أٚٴؼ إ -54 َٸْٸٶَڀ ويٳقن ا٥راوي ٜٶف اٍـ ،  َٜ  . ِدْيٶَپر٢ٷق اٍـ ُٜ

ْٵروذا أٚٴؼ إ -55 ْٯَبڀويٳقن ا٥راوي ٜٶف ،  َٜ  . ٢ٷق اٍـ ٩رة ُٙ

مْحَـذا أٚٴؼ إ -56 ْبد ا٥ْر  ْٱَٸپن ، ويروي ٜـ َٜ  .  ٩َْٷِدّي ٢ٷق اٍـ  ُ٘

ِٯْٸدذا أٚٴؼ إ -57 ْهِرّي ويروي ٜٶف ا ُهَرْيَرة َأيِب ٜـ يروي  َ٘  .  آَُسٸ ٿ: اٍـ  ٢ٷق ٥ز 

د  ٤ؾ ٩ـ ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ ا٘ٵف -58 د  ول يذ٤ر اٍـ ّجر ٥ف ٤ٶٸڀ ٢ٳٶٸتف أٍق، ُهَٵ   . ُهَٵ 

تِْٸؼ "٥ٸس ي ا٥ٳتٿ ا٥ستڀ  -59 يؼ٘قى ٥ٲٿ  " َٜ د  ْٳٍر ا٫٥  ٍَ ٶْف  َأيِب  َٜ  .  وأرضپهَريِضَ اللُ 

 .  ٩ـ ي ٥ٲبف ذو ٢ٷق صحپيب ٤ؾ -61

* * * 
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 : ٔةَحِئحالٖص ئدأىَضاأَل ِسََِغَأ ُسِنٔذ
 

 

 

ْٙ إ٘ٶَ  پٟ أصح  ٯَ ََ  اللِ لِ قْ حَ پ ٍِ ٶَ ر هُ ذ٤ُ أپ أٹَ وَ  َريِضَ اللُ پٍڀ حَ ـ ا٫٥  ف ٩ِ ٶْ َٜ  يڂدِ الَ ُرِوي  ْـ ٩َ  رِ ٷَ پد ٕ

ٶُْٷؿ ُٓ بَ ة ا٥ٳِ ٠ََ پ٥ٯَ دأ ٍِ ٺٍْ ، ٢َ  ؿپهُ َض وأرْ  َٜ ِ بَ پر ا َـ ٠  ُُ  ڀٶ  پلَ ٍِ  ي ُٓ زِ ٹْ أَ  ؿ  ،  َـ ثِ ٳْ ل إٟ ا ُُ  ري  َـ ؿ ٩ِ وَنُ دُ  ْـ ٩َ  ؿ  ، 

 َٓ َٜ ٷُ ْ٪ ا ْ٘ ٳُ  أن ٓ يَ َٔ قريـ ،  َٜ ٶَ قن اإل ْ٘ إٓ ِي  - فٴِ ثْ ٩ِ  پيِبّ حَ ـ َص َٜ  پيِبّ حَ َص  ـْ پد  ْٞ پد ٶَ  إ
 ،-ڀ قٹَ ٵُ ٸْ ٩َ  ُأّم آُْٻ٩ِٶِ

 .  هرُ ٤ُ ذْ أ ٓ ټين  ٢َ 

َم  -1 ْ٘ ٍْـ َأيِب إِ ْٸؾ 
پ٥ِد ِٜ ْٳرٍ ، ٜـ  ّپزم ٍْـ َأيِب  ، ٜـ ٣ٸس َْ ٍَ ٶْف  َأيِب  َٜ  . َريِضَ اللُ 

َٴؿ زيد -2 ْ٘ َٴؿف َأٍِٸٜـ ،  ٍْـ َأ ْ٘ َٟ  َأ َٵر ٩َْق َٵرٜـ ،  ُٜ ٶْف  ُٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٶْف  ، ٜـ ٜثمن مِحَْران، ٜـ  ٍْـ َيِزْيد ٜ٭پء -3 َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ -4 د  يـ ُهَٵ  ِٕ بِٸَْدة، ٜـ  ِ٘ ّ ، ٜـ  مينٴْ ا٥س   َٜ ِٝ ٶْف  َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -5 ٍْـ َأيِب ، ٜـ  ٥ز  ْٯد  َ٘ ٍْـ  پ٩ِر  ْٯدف َأٍِٸ، ٜـ  و٣پص َٜ ٶْف  َ٘ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْٯد -6 َ٘ ٍْـ  ٍَْراِهٸْؿ  ـ  إِ ٍَْراِهٸْؿف َأٍِٸ،ٜ  ٍْـ إِ ْٯد  ـ  َ٘ مْحَـ ٜـ ف َأٍِٸ،ٜ  بْد ا٥ْر  ْقٍف َٜ َٜ ٶْف  ٍْـ  َٜ  .َريِضَ اللُ 

ٍْـ أَٹَسٍ  -7 ٵف  ٩َپ٥ِْؽ  ـٜ  ٍْـ ٩َپ٥ِْؽ أيَِب ،ٜ  َٷٸْؾ  ـ  فأٍَِٸٜـ  ، ُ٘ بَٸْد الل،ٜ  ُٜ ٍْـ  ٶْف  َْٚٴَحڀ  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ َأيِب  -8 ْٸؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِد إِ ٍْـ ّپزم ، ٜـ  ٍْـ َأيِب  ، ٜـ ٣ٸس َْ ِٯْٸد  ٍْـ ُٹَٱْٸؾ زيدَ٘ ْٵرو  َٜ  ٍْـ 

ٶْف رَ  َٜ  .يِضَ اللُ 

ْرَوة -9 ُٜ ٍْـ  ٍْـ ، ٜـ  فَأٍِٸ، ٜـ  ِهَ٪ْپم   ْٕ ٍَ ٶْف  ا٥ٯقاما٥ز  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْٱَٸپن ا٥ث ْقِرّي  -11 َٴؿ ، ٜـ زيد ُ٘ ْ٘ َٴؿف َأٍِٸ، ٜـ  ٍْـ َأ ْ٘ َٟ  َأ َٵر ٩َْق  َأيِب ، ٜـ  ٍْـ اخلَ٭ پب ُٜ

ْاحة دَ ٸْ بَ ُٜ  ٍْـ اْلَر  پ٩ِر  َٜ  َٜ  . ٶْف َريِضَ اللُ 

َٹپدأٍق  -11 َرجٜـ  ا٥ز  ْٜ ٶْف  ُهَرْيَرة َأيِب ٜـ  إَ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -12 پلِ ، ٜـ  ٥ز  َٵر، ٜـ اٍـ  َ٘ ٶُْٷَم  ُٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

ٶْف  َأَٹسٜـ  َُپٍِځٜـ  ا٥٭ ِقيؾد ٸْ مُحَ  -13 َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْرَوة -14 ُٜ ٍْـ  ْرَوة، ٜـ  ِهَ٪ْپم  ْٞ  ُأمّ  ، ٜـ ُٜ
ِ ْپئَِ٪ڀ آُْٻ٩ِٶ ٶَْٷپ َٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 
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ٍْـ ٩ِْٷران -15 َٴْٸَمن  َٵش ُ٘ ْٜ َ ْٕ ٶْف  ٩َْسُٯْقد، ٜـ اٍـ  وائؾ َأيِب ، ٜـ  ا َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ ِدْيٶَپرٍ  -16 ْٵُرو  ْٕ ، ٜـ  َٜ َب ُِ ٍْـ  ِٯْٸد  ب ْپس، ٜـ اٍـ  َ٘ ٶُْٷَم  َٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

َرْيڃ -17 ُِ ٍْـ  پٍِر، ٜـ  رٍپح ٍْـ َأيِب  ، ٜـ ٜ٭پء ا ٶْف  َِ َٜ  . َريِضَ اللُ 

پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ  -18 َٜ ِٯْٸد َأيِب ، ٜـ  ةرضٹ َأيِب ، ٜـ  ٍْـ َد ٶْف  اخلُْدِرّي  َ٘ َٜ  . َريِضَ اللُ 

19-  ٍٕ ٍْـ َأيِب ٤َثِ ْقٍف  َيْٸَك  َٜ ٍْـ  مْحَـ  بْد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  َ٘ ٍْـ  ، ٜـ َأيِب  بْد الل  َٜ ْٵرو َريِضَ اللُ ، ٜـ  َٜ

ٶُْٷَم  َٜ  . 

َُٓسٸ ٿ -21 ٍْـ ا ِٯْٸد  َٵر َ٘ ُٜ َٴَٵڀ ٍْـ َأيِب  ، ٜـ  ْٞ ، ٜـ  َ٘
ِ َٴَٵڀُأّم آُْٻ٩ِٶ َ٘ ٶَْٷپ ُأّم  َٜ  .  َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -21 ْٵرو  ك َأيِب ، ٜـ  ةر  ، ٜـ ٩ُ  ةر  ٩ُ َٜ َ٘ َٯِرّي  ٩ُْق ْٙ ٶْف  إَ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  ، ٜـ دوا٣ٍْـ  السٞ -22 بْد الل  ٶْف ٫ّٸٿ ٍْـ  ، ٍريدة فَأٍِٸ، ٜـ  ٍريدةَٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -23 ْٵرو  ٍْـ َأيِب ، ٜـ  ٩ٸٵقنَٜ مْحَـ  ْبد ا٥ْر  پِزب، ٜـ  ٥ٸٔ َٜ َٜ ٍْـ  اء  َ َٖ ٶْف  ا٥ْ َٜ  . َريِضَ اللُ 

مْحَـ دٸْ ، ٜـ مُحَ  اٍـ ٙٷپب -24 ْبد ا٥ْر  َٜ ْٱَٸپن ٍْـ َأيِب  ، ٜـ ٩ٯپويڀ ٍْـ   ريض الل ٜٶف.  ُ٘

پ٩ِر -25 ْٯبِل  َٜ ة، ٜـ ا٥٪  َ ْٕ
ِٰ ُٓ ٍْـ ا ْرَوة  ْٯَبڀف َأٍِٸ، ٜـ  ُٜ ُٙ ٍْـ  ة  َ ْٕ

ِٰ ُٓ  ريض الل ٜٶف.  ا

ـ أيَِب  -26 ٍْ ٸْؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِد إِ ـ ٣ٸس َْ ـ أيَِب  ،ٜ  ـ  ّپزم ٍْ بْد الل ا٥بََجِٝ ،ٜ  َٜ ٍْـ  ِرْير  ٶْف  َِ َٜ  . َريِضَ اللُ 

بِٸْٿ  -27 پٍِځ ٍْـ َأيِب َّ ٍْـ ، ٜـ  ّبٸش إ٘ديٍْـ  ، ٜـ زر َُ ٶْف  ٤ٯٿَأيِب  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -28 ْٕ ، ٜـ  ٥ز  ٍَ ٍْـ ا٥ز  ْرَوة  ٶُْٷَم  زيدٍْـ  ، ٜـ أ٘پ٩ڀ ُٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

٭ِّل  -29 ِ٘ بْد الل ا٥َقا َٜ ـ  ٍْ پ٥ِد  ٍْـ أيَِب ٜـ ،  َْ ٸْؾ 
ِٜ َم ْ٘ پ٥ِد إِ بْد ا ٜـ،  َْ ـ أيَِب َٜ ٍْ ً  لل  ٶْف أو َٜ  .َريِضَ اللُ 

ٍْـ َأيِب  -31 مْحَـ َرٍِٸَْٯڀ  بْد ا٥ْر  َٟ  َيِزْيدٜـ ،  َٜ پ٥ِد ٜـ زيد، آٶبٯڂ  ٩َْق َْ ٶْف الٷٶل  ٍْـ  َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -31 ٍْـ  ٜـ،  ٥ز  بْد الل  ٶْف  ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ ، ٜـ ٤ٯٿ ٍْـ ٩َْپ٥ِؽ ٤ٯٿَٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

وق -32 ٍْـ ٩َرْسُ ِٯْٸد  ٶْف ْديڃ ٍْـ  ه را٢عٜـ ِد  ، ر٢پٜڀ ٍْـ  ٜـ ٜبپيڀ،  َ٘ َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْبد الل  أٍق ا٥ٯٵٸس ٜتبڀ -33 َٜ َٓ ٍْـ  ٍْـ  پسيَ ٜـ إِ ،  ّي ْسُٯْقدِ ا َٴَٵڀ  َ٘ َٴَٵڀف َأٍِٸٜـ ، ا٤ٕقع ٍْـ  َ٘ 

ٶْف ٍـ ا٤ٕقع ا َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -34 َبٸْد، ٜـ  ٥ز  ٍْـ  ُٜ ْبد الل  َٜ ٍْـ  ب ْپس، ٜـ اٍـ  ٜتبڀالل  ْٞ ، ٜـ  َٜ
ُْٓٻ٩ِٶِ  ٩ٸٵقٹڀ ُأّم ا
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ٶَْٷپ  َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْٵرو َأيِب ، ٜـ  ٙبٸؾٍْـ  الپرث -35 ٶْف أر٣ؿ ٍْـ  ، ٜـ زيد ا٥٪ٸبپين َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

َحْپقأٍق  -36 ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ٍْـ ٩َْٯِٲؾ ٜـ،  ا٥س  ْبد الل  ٶْف ّپَؿ ٍْـ  ٜـ ٜدي،  َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ـ ٹَپ٢ِع دٸْ مُحَ  -37 ٍٶځ ،  ٍْ ـ زيٶٿ  ٴََٵڀٜ َ٘ ْٞ  ٜـ،  أُّم 
ُْٻ٩ِٶِ بِٸْب أُّم ٓا َّ ٍٶځ أُّم  ْٱٸَپن أيَِب ڀ  ٶَْٷپ ُ٘ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -38 مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ِٯْٸد  ٶْف يپس ٍْـ  ٜـ ٜمر، ف َأٍِٸٜـ ، أٍزى َ٘ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٶْف  ٜـ ٘ٴمن ا٥ٱپرد، ٜثمن ا٥ٶٷدي  َأيِب ٜـ ، ٜپصؿ إّقل  -39 َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْبد الل  -41 َٜ ٍْـ  پِل  ْٞ  ٜـ، ٜبٸد  َأيِب ٜـ صٱٸڀ ٍٶځ ، َ٘
ِ ْٱ٫ ُأّم آُْٻ٩ِٶ ٶَْٷپڀ َّ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

َحْپقأٍق  -41 ْ٘ بِٸِٯّل  إِ ٍْـ ، ٜـ  ا٥س  َٴْٸَمن  بَ ٜـ ، د ُس  ُ٘ ٍْـ ُِ ٶْف  ٩٭ٯؿْٕ  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْرَوة -42 ُٜ ٍْـ  ٍَْٳرٍ ٜـ أ٘مء ٍٶځ ، ف َأٍِٸٜـ ،  ِهَ٪ْپم  ٶُْٷَم  َأيِب  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ َأيِب  -43 بِْٸٿ َيِزْيد  پ٩ِر، ٜـ  اخلٕ َأيِب ، ٜـ  َّ َٜ ٍْـ  ْٲَبڀ  ٶْف  الٷٶل ُٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ َيْٸَك  -44 ْٵرو  ٍْـ  ٜـ، تٸؿ ٍْـ  دٜـ ٜبپ، َٜ ْبد الل  ٶْف ٜپصؿ ٍْـ  زيدَٜ َٜ  .َريِضَ اللُ 

ٍْـ ٩َْٯَدانٜـ ،  ٍْـ َيِزْيد ُقر -45 پ٥ِد  ٶْف ٜـ آٲدام ،  َْ َٜ  .َريِضَ اللُ 

پ٥ِد -46 ـ ، اء ذ  الَ  َْ ٸپر أيَِب ٜ ـ  آٶٷپل٘  ـ ، ٘ل٩ڀ ا٥ريپّل ٍْ َ  أيَِب ٜ َٴٵٍرزة ٕا ٶْف ل ْ٘ َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْٯَبڀ -47 ٱ ؾ ٜـ، هلل ٍْـ  دٸْ ٜـ مُحَ ،  ُٙ َٰ ٍْـ ٩ُ بْد الل  ٶْف  َٜ َٜ  .َريِضَ اللُ 

ٍْـ ٜـ ، زيد ٍْـ  ٜ٭پء -48 َبٸْد الل  َقد ٜـ آٲداد، ٜدي ُٜ ْ٘ ٶْف  ٍْـ إَ َٜ  .َريِضَ اللُ 

َُٓبْپَرك -49 ٍْـ ا ْبد الل  ٍْـ ٜـ،  َٜ ْٳِر  ٍَ ٘ٷؾ ٍْـ  أ٩پ٩ڀ يِب أَ ٜـ ، ّٶٸػ ٍْـ  ٘ٷؾٍْـ  ٜثمن َأيِب 

ٶْف ٍـ ّٶٸػ ا َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْهِرّي  -51 َٷپٍب ا٥ز 
ِٙ ٍْـ  ٍْـ ٩ُْسٴِؿ  د  ُٯٴبڀ اخل٪ٶل  َأيِب ٜـ ، إدريس اخلقٓين  َأيِب ، ٜـ  ُهَٵ 

ٶْف  َٜ  .َريِضَ اللُ 

ْهِرّي ا -51 ْقٍف  َأيِب ، ٜـ  ٥ز  َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  َٴَٵڀ  َُ ، ٜـ  َ٘ ٍْـ  پن  س  ٶْف  پٍِځَّ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْختَِٸپين  -52 يـ ٜـ، َأي قب ا٥س  ِٕ ِ٘ ٍْـ  د  ٶَْٷپڀ إَْٹ٫َپِريّ ٜ٭ٸڀ ُأّم ٜـ ،  ُهَٵ  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْٵرو -53 َٜ ٍْـ  مْحَـ  ْبد ا٥ْر  ّل ا َٜ ِٜ َْوَزا ٍْـ ، ٜـ  ْٕ پن  س  ٩ـ ٜٶف ، ٜـ ٩ـ روى  ٜ٭ٸڀَّ
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 . رضقان الل ٜٴٸٷؿ  ا٫٥حپٍڀ

پ٩َڀ ةپدَ تَ ٣َ  -54 َٜ ٍْـ آَُسٸ ٿٜـ ،  ٍْـ َد ِٯْٸد  رضقان الل  ٩ـ ا٫٥حپٍڀٜٶف ٜـ ٩ـ روى ،  َ٘

 .ٜٴٸٷؿ 

* * * 

 ٔدِيأىَضاأَل ٔفَعِضَأ ُسِنٔذ

ٍْـ  -1 ْٵرو  پٍِر، ٜـ  ٙٵرَٜ ّ ، ٜـ  ، ٜـ الپرث إٜقر الُْٯِٱل َِ ِٝ ٶْف  َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ك صد٣ڀ -2 َ٘ يؼ، ٜـ  ٿٸ  ة ا٥٭  ر  ، ٜـ ٩ُ  ٢ر٣د ا٥سبخل، ٜـ  ا٥د٣ٸٲل ٍْـ ٩ُْق د  ْٳٍر ا٫٥  ٍَ  َأيِب 

ٶْف  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -3 ْٱص  َّ ٍْـ  َٵر  ُٜ ٍْـ  ْبد الل  َٜ ٍْـ  ؿ 
ِ٘ ٍْـ ا٥َْٲپ د  َٵر ٜپصؿُهَٵ  ُٜ  .  ، ٜـ ِده فَأٍِٸ، ٜـ  ٍْـ 

ٸْؾ -4 ِٜ َم ْ٘ ٍْـ إِ ي  ِ ٶْف  ُهَرْيَرة َأيِب ، ٜـ  فٍِٸأَ ، ٜـ  إَوِدّي  ٍْـ َيِزْيد ، ٜـ داود ا٥رس  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ْٞ  ، ٜـ ا٥ٶٯمن ا٥ٳٶديڀُأّم ، ٜـ  ٙبؾٍْـ  الپرث -5
ِ ُْٓٻ٩ِٶ ْپِئَ٪ڀ ُأّم ا ٶَْٷپ َٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

يؽ -6 ٍْـ ٩َْسُٯْقد ، ٜـ زيد َأيِب ، ٜـ  ٢زارة َأيِب ، ٜـ  َذِ ْبد الل  ٶْف  َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ُٓ  ٍْـ داود -7 ٶْف  َأَٹس، ٜـ  ٜٸپش ٍْـ َأيِب  ، ٜـ أٍپن فَأٍِٸ، ٜـ  مذَ حْ ٣َ ٍْـ  ٖ  حَ ا َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -8 ْبد الل  ٍْـ َيِزْيد، ٜـ  ْراشٍْـ  ، ٜـ ٙٷپب ٩ٸٵقن ا٥ٲداحَٜ َراِهْٸؿ  ٍْ ، ٜـ  اخلقزي إِ

ب ْپس، ٜـ اٍـ  ٜٳر٩ڀ ٶُْٷَم  َٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

َٵر -9 ُٜ ٍْـ  ْٱص  ب ْپس، ٜـ اٍـ  ، ٜـ ٜٳر٩ڀ أٍپنٍْـ  ، ٜـ الٳؿ ٥ٯدينا َّ ٶُْٷَم  َٜ َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -11 د  ٍْـ ُهَٵ  ْٯد الجپجَأمْحَد  َ٘ ٍْـ  ِدْيـ  ْٙ ْبد  ، ٜـ ٣رة ، ٜـ ِده فَأٍِٸ، ٜـ  ٍْـ ِر َٜ ٍْـ 

ٸَْقِئْٸؾ َّ ٍْـ  مْحَـ   .  ، ٜـ ٤ؾ ٩ـ روى ٜٶف ا٥ْر 

ٍْـ  -11 د  ٍْـ ، ٜـ  قب٣ٸس ا٫ٓٴُهَٵ  َبْٸد الل  ٍْـ َيِزْيد، ٜـ  زّرُٜ  ّ
ِٝ
ؿ، ٜـ  َٜ ِ٘ ، ٜـ  ا٥َْٲپ

ٶْف أ٩پ٩ڀ  َأيِب  َٜ  . َريِضَ اللُ 

ٍْـ  -12 مْحَـ  ْبد ا٥ْر  َٜ ٍْـ  ْبد الل  ِٯْٸد ، ٜـ ن٪ؾ ٩ٴٸحڀَٜ َ٘ ، ٜـ اٍـ  ، ٜـ ا٬٥حپك ٍْـ 

ب ْپس ٶُْٷَم  َٜ َٜ  .  َريِضَ اللُ 

* * * 



 119 

 حاملِبَحُح الٖجأل

 وُلُصاأُل

 ُةَحِئحالٖص ُةَدَيِطُناِل ُعأمَوَذاِل
 

 

 

 

 ، شڀي  وِ قَ  ا٥ٶ  ْٞ ٯِ ٍَ رْ إَ » ِي  ّي وِ قَ پ٥ٶ  ٤َ  ، ؿِ ٴْ ٯِ ا٥ْ  ؾِ هْ ـ أَ ٩ِ  عٌ َجْ  عِ ا٩ِ قَ الَ  قلِ ُص  إُ ِي  َػ ٶ  َص  دْ ٣َ 

 پ ِي ٷَ ٸْ ٴَ َٜ  ادَ ٢زَ  ّي دِ ٯْ  ا٥ّس پِس ـ ٹَ ٍْ  َـ محْ د ا٥ر  بْ َٜ  پءَ َِ  ؿ  ُُ  ، ڂيْ پدِ َّ أَ  ةَ ٠َ َٜ  ٿَِ رَ  ـُ پ اٍْ ٷَ ٸْ ٴَ َٜ  ادَ وزَ 

َّ ـ ٩ِ حقًا ٩ِ پ ٹَ ِبَ  غَ ٴَ بَ ٢َ  شاررَ ٍْ إَ  ِب قْ ٴُ ٣ُ  ڀجَ َبْ » ؿ هَ ق أَ پ هُ ؿ ٩َ پهَتُ ٢َ ، وَ  قفتَ ْس  يَ ؿ لَ ٷُ ٴ  ٤ُ ، وَ  ڂيْ دِ پئڀ 

َٜ ٧ِ تَ ٲْ  يَ لَ ، وَ  وادُ ٶِ ْس  يُ لَ ، وَ  پفٯَ ا٬٥   َض ٯْ پ ٍَ ٷَ ٸْ وا ٢ِ دُ رَ وْ أَ ، وَ  فٶْ ٩ِ  د  ٍُ  َٓ  پ٩َ وَ   .  حٸْ حِ  ا٫٥  َٔ وا 

 قْ تَ ْ٘ أ نْ أَ  ُځ يْ أَ رَ ٢َ 
ْ٘  پٸٷَ ٢ِ  َٔ َٜ  ٧َِ تَ ٣ْ أَ  نْ أَ ، وَ  دُ ٶَ ا٥س   فِ ٸْ ٴَ َٜ  ارَ ي دَ ذِ ي ا٥  اوِ د ا٥ر  ٶْ ِٜ  ْـ ٶَِدَهپ ٩ِ ، َوُأ

ِ ١َ  نَ وْ دُ  ِح ٸْ حِ ا٫٥    .  هْٕ

 َ٘ ٺَ ، ٍِ  ِڂ يْ پدِ َّ ـ إَ ڀ ٩ِ ٴَ ٵْ ه الُ ذِ هَ  ظُ ٱَ ي َيْ ذِ وا٥  
 َ٘ إَ  بطُ ٬ْ ، يَ  پهَ دِ ٸْ پٹِ

ًل ٬ْ ڀ ٢َ حَ ٸْ حِ ا٫٥   دَ ٸْ پٹِ

ُٓ  ـَٜ  ِّ وَ  ؾ  ٤ُ  َځ ج َتْ رِ دَ ٶْ ل يَ تِ ، ا٥   قلُص ألُ ع ٥ِ ا٩ِ قَ الَ  قنِ تُ ا  .  پنٍ ٯَ ٩َ  ڀُ ٴَ پ ُجْ ٷَ ٶْ ٩ِ  دٍ ا

 ُةَدِئكالَع

ِدْيُڂ :  -1 َِ رَ خْ  َص يِب أَ َّ ادٍ ع ٍْ پ٩ِ ة  د  َٙ َٜ  ـ  ِٜ  ـ ُهِْرزٍ ان ٍْ قَ ٱْ َص  ْـ ،  ْٞ ان ٍْ رَ ٵْ ، ٜـ  ٫َ ُّ  ـ 

ٶُْف  َريِضَ  َٜ ََٜلپَلَؼَ ،َوٮلڈلن٦ََلْر٣ُلُف٦َلٞلَاٝلڈلءَِ ٮلڈلَنَاهللَوَلَيٽلـَرٌءَ٭َلّضْپَلفَُ: »  طل  بِ ا٥ٶ   پَل : ٣َ  پَل : ٣َ اللُ  ،َُٙلؿي

َوإرَضَ ٿَلقاِت َ اٯلِضي َرء َٮُلؾي ٮلِر َاٯلذى َِٔل ََوٮَلتډَل ،  ا٩ٗ٥ذي، و ا٥بخپري، و أمحدأْرِف : .  ش،

 .  شا٥ٳٖى» ي ا٥ٶسپئلو

ِدْيُڂ :  -2 ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ َّ َٜ َرِج  ْٜ َ ْٕ ـ ا َٜ َٹپِد  ٶُْف  َأيِب ا٥ز  َٜ قُل  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ  ُ٘ :  ط اللِ : ٣َپَل َر

َهللَِ٘لِِْضٹَلڊًلََو٘لِِْضٹِل٨َلَا٢ْلِلًَ » ََواِٛلدٍَ إِني ََأْٛلٵَلڈلَهڈلََدَٜلَؾَاْلڀليڊلََ ،َٳلڈلَئڊًل٫ََلْٟلَ ـْ َاٯْلِقْ٘لرََ ،َٳَل ُفَِوْ٘لٌرَُُيډِلُّ أْرِف  . ش ،َإڃِلي

  .وا٥ٶسپئل،  واٍـ ٩پِف،  ، وا٥بخپري : أمحد

ِدْيُڂ :  -3 ـُ َّ ٍْ ٶَپ َأَٹُس  َُ د  َّ َٱپِرِه َوَرِديُٱُف ط الل  َأن  َٹبِل   ٩پ٥ؽ٣ََتپَدَة  ْ٘ ْٯِض َأ ٍَ ٤َپَن ِي 

ـُ  ٩َُٯپذُ  ِؾ : إِْذ ٣َپَل َٹبِل   ٍْ ّْ َرِة ا٥ر 
ِْ ُ آ ْٕ ْٸٶَُٷَم ١َ ٍَ َبٍؾ ٥َٸَْس  ََٚلَّضؾٍََ»َط: الل َِ ـُ َْٗل : ٥َب ٸَْؽ  ، ٣َپَل  ش َيڈلَٳُلٹَلڈلُذ
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ْٯَدْيَؽ  َيپ َ٘ قَل الل َو ُ٘ ڀً  َر َٜ پ َ٘ پَر  َ٘ ُُؿ   ُُؿ  ٣َپَل  ،  ََٚلَّضؾٍََ»َ: ،  ـَ َْٗل َٳُلٹَلڈلُذ قَل الل  ٣َپَل ش  َيڈل ُ٘ : ٥َب ٸَْؽ َيپ َر

ْٯَدْيَؽ ٣َپَل  َ٘ َاٯلَْ: » َو ٦ََلَٞل ََوَٚلؾي ٦ََلزي َاهلل ََٛلؼُّ َٳَلڈل ََ٘لْدِري َٴؿُ ش  ٹِلَّضڈلدََِهْؾ ْٜ ق٥ُُف َأ ُ٘ :  ، ٣َپَل  ٣َپَل الل َوَر

ٮُلقاَٗلِِف٣ََلڂْلئڈًلَ ٬َلچلِنَي » َُي٪ْلِ َٓ َاهلل٦ََلَٞلَاٯلْٹِلَّضڈلدََِأْنََيٹْلّضُُدوُهََو َاٯلْٹِلَّضڈلِد٦ََلَٞلَاهللَإَِذاَ: »  ٣َپَل ش َٛلؼي ٬َلځَلْؾََ٘لْدِريَٳَلڈلََٛلؼُّ

ََذٯلَِؽَ ٬ََلٹَلپُلقا ٴَ  ٣َپَل ش  ُهْؿ ْٜ ق٥ُُف َأ ُ٘ َِبُؿَْ: »  ، ٣َپَل  ؿُ : الل َوَر َُيٹَلذى َٓ َ ََأْن ََوَٚلؾي َاهلل٦ََلزي ٦ََلَٞل ځُلْؿ ََٛلټلي .َ ش ٬َلچلِني

 .  ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -4 َّ َٜ ِٵَع  َ٘ ُف  ُه َأٹ  َ َٖ ْْ َراِهٸَؿ َأ ٍْ ـَ إِ ٍْ َد  ِٯٸٍد َأن  ُهَٵ  َ٘ ٍْـ  ٸَك  ْٸثِل  َيْ ـَ َو٣ پٍص ا٥ٴ  ٍْ ْٴَٲَٵَڀ 

ـَ اخْلَ٭ پِب  ٍْ َٵَر  ُٜ ِٵَع  َ٘ ُف  ٶُْف  َيُٲقُل: إِٹ  َٜ ِٵْٯُځ  َوُهَق خَيُْ٭ُٿ ا٥ٶ پَس َوُهَق َيُٲقُل َريِضَ اللُ  َ٘  :

قَل  ُ٘ َڃَلَقى» َيُٲقُل ط  الل َر َٳَلڈل ٳْلِرٍئ ِٓ َ ََوإڃِليَِل َٗلڈِلٯلڀلىڂلڊِل َاٯلٹَْلٿَلُؾ َٮَلڈلڃَلڋْلَ إڃِليَِل ـْ ٬ََلٿَل ََر٢ُلقٯلِِفََ، َاهللََوإ٩َِل َإ٩َِل ِهْجَرُ٘لُف

ُٚلځَلڈل٬ََلځِلْجَرُ٘لُفَإ٩َِلَٳَلڈلََهڈلَٚلَرَإٯِلڂَلْفَِ ٬َلځِلْجَرُ٘لُفَإ٩َِلَاهللََوإ٩َِلََر٢ُلقٯلِفَِ َٮَلڈلڃَلڋْلَِهْجَرُ٘لُفَٯلُِدڃْلڂلڈَلَُيٵِلڂلّضځَُلڈلََأْوَاٳْلَرَأٍةََيتََزوي ـْ  . ش ،ََوٳَل

،  ا٥بخپري، و أمحد، و ، وَهٶ پد ، وا٥ٯدين د ٍـ ٩ٶ٫قر٘ٯٸ، و ٵٸدي، وال ا٥٭ٸپ٥ز، و ٍـ آبپرك: ا أْرِف

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -5 ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ َّ َٜ پِم  ـْ مَه  َٜ ٶْفُ  ٩َْٯَٵر  َٜ قُل  ٣َپَل  َريِضَ اللُ  ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

ََأَٛلُدٮُلْؿَإ٢ِْلاَلٳَلُفَ إَِذا» ـَ ڈلَإ٩َِل٢ََلّْضِعَٳِلڈلَئڊِلَِضٹْلٍػََأْٛلَِض ََأٳْلَثڈلُِلَ ََٛلَِضڀلڊٍَلََيٹْلٿَلپُلځَلڈلَُ٘لٽْلَتډُلَٗلٹَِل٪ْلِ ٢ََلڂلىئڊٍَلَ ٬َلٽُلؾُّ ،ََوٮُلؾُّ

َ ََوَٚلؾي  .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش َيٹْلٿَلپُلځَلڈلَُ٘لٽْلتډَُلَٯَلُفَٗلٿِِلثْپلځَِلڈلََٛلتيكََيپْلټَلكَاهللي٦َََلزي

ِدْيُڂ :  -6 َريْ َّ ٍُ ٍْـ  ْبد الل  َٵَر ٣َپَل َٜ ُٜ ـَ  ٍْ ْبَد الل  َٜ ـِ َيْٯَٵَر َأن   ٍْ َٸك  ـْ َيْ َٜ ـُ  َدَة  ٍْ َٵُر  ُٜ ٶِل  َُ د  َّ  :

ٶُْف  اخْلَ٭ پِب  َٜ ََر٢ُلقلَِ: »  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ  ٦َِلڀلَْد ـُ َڃَلْح ََرُٚلٌؾ٣ََلِديُدَ َذاَتََيْقمٍََطاهللَ َٗلڂْلڀلََِل ٤ََلپَلَع٦ََلپَلڂْلڀلڈَل ،َإِْذ

ٹَلرَ،٣ََلِديُدَ َٗلڂَلڈلِضَاٯلثىڂَلڈلِبَ َاٯلٴلي ٻَلرَِ ٢َلَقادِ َاٯلِضي ََأَٙلُر َُيَرى٦ََلپَلڂْلِف ََأَٛلٌدَ ،ََٓ َٳِلڀليڈل ََيٹْلِر٬ُلُف ،ََٛلتيكََٚلپَلَسَإ٩َِلَ ،ََوَٓ

َ َُرٮْلَّضَتڂلْفَِ طاٯلڀليّضِلى َإ٩َِل َُرٮْلَّضَتڂْلِف ٬ََلڄَل٢ْلڀلََد ٬ََلِخَذْيفَِ ، ٦ََلَٞل ڂْلِف َٮَلٻلي َووَضَع ََو٭َلڈلَلَ ، ُدَ ، َُْلَٿلي ََيڈل : َ ـِ ٦ََل ِن ََأْٜل٠ِلْ ،

ََر٢ُلقُلَ اَلمَِاِل٢ْلَ ٬ََلټَلڈلَل َاهلل طاهللَ ، َإِٓي َإٯَِلَف ََٓ ََأْن ََ٘لٴْلځَلَد ََأْن َاِل٢ْلاَلُم ََر٢ُلقُلَ : دًا َُْلَٿلي ََوَأني ،َ طاهللَ ،

الَةََ َاٯلٵلي ٮَلڈلةََ َوُ٘لټِلڂلَؿ َاٯلزي ََوُ٘لڅْلِِتَ ََرٳَلٶَلڈلنََ ، ََوَ٘لٵُلقَم َاٯْلَّضڂْلڋَلَ ، ڍلي ََوََتُ ٢ََلّضڂِلالًَ ، َإٯَِلڂلِْف َا٢ْلتَٷَلٹْلڋَل َإِِن َ٭لََ ، :َ ڈلَلَ،

َ٭َلڈلَلَ َصَد٭ْلڋَلَ ٭ُلفَُ ، ََوُيٵَلدى ََيِْضڄَلٯُلُف َٯَلُف ٬ََلٹَلِجّْضڀلڈَل َ٭َلڈلَلَ : َاِليَِلنَِ ، ـِ ٦ََل ِن ٬ََلڄَلْٜل٠ِلْ َ٭َلڈلَلَ : َٗلڈِلهللَِ ، ـَ َُ٘لڅْلٳِل ََأْن : َ،

ََوٮُلُتّضِفَِ َوٳَلاَلئِٽَلتِفَِ ََوُر٢ُلپلِفَِ ، َأِٜلرَِ ، ََواٯْلڂَلْقِم هَِ ، ََوَذى ِه ََٜلْٟلِ َٗلڈِلٯْلټَلَدِر ـَ ََوُ٘لڅْلٳِل َ٭َلڈلَلَ ، ََصَد٭ْلڋَلَ ، َ٭َلڈلَلَ : ، : 
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َاِلْٛلَِضڈلنَِ ـِ ِن٦ََل ُفََيَراكََ :ََأْنََ٘لٹْلّضَُدَاهللََٮَلڄَلڃليَؽََ٘لَراهَُ ،َ٭َلڈلَلَ ٬َلڄَلْٜل٠ِلْ ََ٘لَراُه٬ََلچلڃِلي ـْ َ ،َ٭َلڈلَلَ ،٬ََلچلِْنَََلََْ٘لٽُل ـِ ِن٦ََل :٬ََلڄَلْٜل٠ِلْ

ڈل٦َلڊلَِ ڈلئِؾَِ ،َ٭َلڈلَلَ اٯلِضي َاٯلِضي ـَ ََأٳَلڈلَرهِتَڈل ،َ٭َلڈلَلَ :َٳَلڈلَاْٝلَِْضڅُلوُل٦ََلڀلځَْلڈلَٗلڄَِل٦ْلپَلَؿَٳِل ـْ ِن٦ََل َإٳََلڊُلَ ،َ٭َلڈلَلَ :٬ََلڄَلْٜل٠ِلْ :ََأْنََ٘لپلَِد

َتځَلڈل ٻَلڈلَةَاٯْلٹُلَراةََ َرٗلي ڈلءَِ ،َاٯلْٹَلڈلٯَلڊلََ ،ََوَأْنََ٘لَرىَاْْلُ َاڃْلٷَلپَلَؼَ ،َ٭َلڈلَلَ ،ََيتَٷَلڈلَوٯُلقَنَِٔلَاٯْلُّضڀلْڂَلڈلنَِ ،َِر٦َلڈلَءَاٯلٴلي ،٬ََلپَلّضِثڋُْلَ :َُٙلؿي

َِٖلَ ٳَلپلڂِلًّڈل َ٭َلڈلَل َُٙلؿي ٦َُلٿلََ ، ََيڈل ڈلئُِؾَ رَُ: َاٯلِضي ـِ ََأَ٘لْدِريَٳَل َ٭ُلپْلڋُلَ ، ََأ٦ْلپَلؿَُ ؟ ََوَر٢ُلقٯُلُف َاهللُ َ٭َلڈلَلَ : يُؾَ ، َِٚل٠ْلِ ُف ٬ََلچلڃِلي : َ،

ٿُلٽُلْؿَِديڀلٽَُلؿَْ  .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحدأْرِف : .  ش َأَ٘لڈلٮُلْؿَُيٹَلپلى

ْر٣َپَن ٣َپَل  -7 ٍُ ٍْـ  ْٯَٱر  َِ ِدْيُڂ :  ٵِ  َّ َ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ :  َٜ ََصؿ   ْٕ ـَ ا ٍْ ٶُْف ٣َپَل  ْٯُځ َيِزيَد  َٜ :  َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘ ََيڀلٸْلُُرَإ٩َِلَ٭ُلپُلقٗلٽُِلْؿََوَأ٦ْلِلٯلٽلؿَْ» : ط الل ٣َپَل َر ـْ
ََيڀلٸْلُُرَإ٩َِلَُصَقِرٮُلْؿََوَأٳْلَقاٯلٽُِلْؿََوٯلٽَلِ َٓ َ ََوَٚلؾي َاهللي٦َََلزي  شإِني

  . پِفٍـ ٩، وا ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -8 ـْ ُصَٷْٸٿَّ َٜ  ، َٔ ٍْـ َأيِب ٥َْٸ بِْد ا٥َرمْحَـ  َٜ ـْ  َٜ پٍِځ ،  ٶُْف  َُ َٜ  : ٣َپَل  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘ ََٜلْٟلٌَ: » طالل  َر ُف َٮُلپلي ََأٳْلَرُه َإِني ـِ َاٝلڅْلٳِل ٳَْلِر
ِٕ َ ـَِ ٦َلَجّضڈلً َٯلپِْلٿُلڅْلٳِل ٓي َإِ ََٛلٍد ِٕ َ ََذاَك َوٯَلڂْلَس ََأَصڈلَٗلتَْ ، َإِْن ُفَ،

اُء٣ََلٽَلَر٬ََلٽَلڈلَنََٜلْٟلًاَٯَلفَُ َٯَلفَُ رَسي ٬ََلٽَلڈلَنََٜلْٟلًا اُءََص٠َلَ ،  شآسٶد»ي  ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ش ،ََوإِْنََأَصڈلَٗلْتُفَََضي

 .  ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحدو

ِدْيُڂ : ٩َْٯَٵر -9 ـِ ٩ُٶَب ٍف، َّ ٍْ پِم  ـْ مَه  َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ،  َٜ  َٜ قُل  ، ٣َپَل  ٶْفُ َريِضَ اللُ  ُ٘ الل  : ٣َپَل َر

ٍدَٗلڂَِلِدهَِ : » ط ڊلَِ َواٯليِذيَڃَلٻْلُسَُْلَٿلي ََهِذِهَإٳُلي ـْ اِنَ  ،ََوََََٓيُقدِيَ  ،ََََٓيِْضٿَلُعَِبََأَٛلٌدَٳِل ،ََوٳَلڈلَتَ ،ََوََٓڃَلٱْلَ

َٗلڈِلٯليِذيَُأْر٢ِلپْلڋُلَٗلِفَِ ـْ ََأْصَحڈلِبَاٯلڀليڈلرَِ َوََلَُْيڅْلٳِل ـْ ٮَلڈلَنَٳِل   . أمحدأْرِف : .  ش ،َإَِٓي

ِدْيُڂ :  -11 ْبِد الل ا٥ث َٲِٱل  ٣َپَل َّ َٜ ـِ  ٍْ ْٱَٸپَن  ُ٘ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ْرَوَة  ُٜ ٍْـ  َيپ :  : ٣ُْٴُځ  ِهَ٪پم 

قَل  ُ٘ كَ  َر َ ْٕ دًا ١َ َّ ٶُْف َأ َٜ َٺُل  ْ٘ َٓ َأ َلِم ٣َْقًٓ  ْ٘ ٌِ ِي اإْلِ َا: »  ؟ ٣َپَل  الل ٣ُْؾ  َٗلڈِلهللَُٙلؿي َآٳَلڀلڋُْل .  ش ٢ْلَتټِلؿَْ٭ُلْؾ

 .  ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف

ِدْيُڂ :  -11 ـِ َّ ٍْ ـْ َأَٹِس  َٜ ـْ ٣ََتپَدَة  َٜ ْٯبَڀ  ـ ا٥ٶ بِل   ٩پ٥ؽُٙ ٬َلڂِلِفَ: »  ٣َپَل  طَٜ ـي َٮُل ـْ َٙلاَلٌثَٳَل

ڈل ٢َِلَقاُهَ يڈل َِم َإٯَِلڂلِْف ََأَٛلډلي َاهللََوَر٢ُلقٯُلُف َٮَلڈلَن ـْ َٳَل يَِلِن َاْلِ ََٛلاَلَوَة َ َوَٚلَد َهلل٦ََلزي ٓي َإِ َُُيِّضُُّف َٓ َ َاٯلْٹَلّضَْد َُُيډِلي ََوَأْن ،

َ ََأْنَُيٹَلڈلَدَِٔلَاٯلْٽُلٻْلرَِ َوَٚلؾي ـْ َإٯَِلڂْلِفَٳِل ،  أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز، و ٍـ آبپرك: ا أْرِف.  ش ،ََوَأْنَُيټْلَذَفَِٔلَاٯلڀليڈلِرََأَٛلډلُّ

 .  ٍق يٯٔ، وأ ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو
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ِدْيُڂ :  -12 يِن   َأيبَّ َٓ ـِ  َهپٹٍِئ اخْلَْق ٍْ ْٵِرو  َٜ ـْ  َٜ ـُ  ، ٣َپَل  اْلَٶْبِل   ٩پ٥ؽ،  ٍْ ٶِل ٬َ٢َپ٥َُڀ  َُ د  َّ  :

َبْٸدٍ  قُل  ، ٣َپَل  ُٜ ُ٘ ِڀ ا٥َْقَداعِ ط الل  : ٣َپَل َر ج  َّ ـَِ: »  ِي  َٗلڈِلٝلڅْلٳِل ٮُلْؿ َُأْٜل٠ِلُ َٓ ٦ََلَٞلَ أ َاٯلڀليڈلُس ََأٳِلڀلَُف ـْ َٳَل ؟

ْؿََوَأڃْلٻُلِِضځِلؿَْ َٯلَِِضڈلڃلِِفََوَيِدهََِِضپلؿ،ََواٝل َأٳْلَقاُِلِ ـْ ٢ََلپلَِؿَاٯلڀليڈلُسَٳِل ـْ ََٚلڈلَهَدَڃَلٻْلَِضُفَِٔل٤ََلڈل٦َلڊِلَاهلل ٳَل ـْ ،َ ،ََواٝلَجڈلِهُدَٳَل

ڃُلقَبَ ٷَلڈلَيڈلََواٯلذي ََهَجَرَاْلَ ـْ   . أمحد، و شا٥زهد»ي  ٍـ آبپرك: ا أْرِف.  شَواٝلځَلڈلِٚلُرَٳَل

ِدْيُڂ :  -13 َٴْٸَمنَّ ُ٘ َٵر ٍـ  ُٜ  َٜ ُث  ْثَمنَ ، ُيَد  ُٜ پَن ٍـ  ٍَ ـِ ٍـ َأ مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـْ َأٍِٸفِ  ـْ  َٜ ـْ َزْيِد  ،  َٜ  ،

پٍٍِځ  َُ ـِ ا٥ٶ بِل   اٍـ  َٜ َ٭َلپْلډُلَاٳْلِرٍئََ: » ط،  ـي ٦ََلپَلڂلْځِل ،ََواٯلڀلُّٵْلُحَ :َإِْٜلاَلُصَاٯلْٹَلٿَلِؾَهلِلَِ ٳلِضپلؿَٙلاَلٌثََََٓيٺِلؾُّ

ڊِلَاٝلَْ ٿلي
 .(1)، واٍـ ِرير ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ا٥٭ٸپ٥زأْرِف: .  ش ،ََوٯُلُزوُمََجَڈل٦َلتځِِلؿ ٨لََِضپلٿلَٕئِ

ِدْيُڂ :  -14 ٍْـ ٤َْٸَسپنَ َّ پِزمٍ  َيِزيد  َّ ـْ َأيِب  َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،  َٜ ٶُْف  ،  َٜ : ٣َپَل  ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘  .  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿأْرِف : .  شقَٗلكَٯلپِْلٺُلَرَٗلڈلءََِٗلَدَأَاِل٢ْلالَُم٫ََلِريّضڈًلََو٢َلڂلٹَُلقُدَٮَلَِلََٗلَدَأ٫ََلِريّضڈل٬ًََلٷلََُ: » طالل  َر

ِدْيُڂ :  -15 ب پٍس ريض الل ٜٶٷم ٣َپَل َّ َٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ ٶَْٯپيِن   ٶٍَش ا٫٥  َّ ـْ  َٜ پِج  ٍْـ اْلَج  :  ٣َٸْس 

قلِ  ُ٘ ْٴَػ َر َْ َُأ٦َلپلىٿُلَؽَٮَلپلَِِلٍتَ َيڈل٫َُلالمََُ: » ، َيْق٩ًپ ٢ََٲپَل  طالل  ٤ُٶُْځ  ،َاْٛلٻَلِظَ ٻَلِظَاهللََُيْٻَلٸلَْؽَ:َاْٛلَ ،َإَِِنى

ڈلَهَؽَ َجُتَ َاهلل اهللَجَتِْدُه ٢ََلڄَلٯْلڋَل٬ََلڈل٢ْلڄَلِل َإَِذا َٗلڈِلهلل ، ـْ ٬ََلڈل٢ْلتَٹِل َا٢ْلتَٹَلڀلڋَْل ََوإَِذا َاْٚلَتٿَلٹَلڋْلَ ، َٯَلِق ڊَل َإٳُلي ََأني ََوا٦ْلپَلْؿ ،

وَكَٗلَِٰلءٍَ ٯلََؽَ،َََلََْيڀلْٻَلٹُلقَكَإَِٓٗلَِٰلٍءَ٭َلْدَٮَلَتَّضُفَاهللَ ٦َلَٞلََأْنََيڀلٻَْلٹُلقَكَٗلَِٰلءٍَ ،َََلَْ ،ََوٯَلِقَاْٚلَتٿَلٹُلقا٦ََلَٞلََأْنََيُُضُّ

وَكَإَٓٗلَِٰلٍءَ٭َلْدَٮَلَتَّضُفَاهلل٦ََلپَلڂْلَؽَ ُحُػَ ،َُر٬لٹَِلڋِلَإ٭لالم َيُُضُّ ڋِلَاٯلٵلُّ  .  ا٩ٗ٥ذي، و أمحد:  أْرِف.  ش،ََوَٚلٻلي

َٵش -16 ْٜ َ ْٕ ِدْيُڂ : ا ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل  َّ َٜ ـْ َأيِب َصپ٥ٍِح  قُل  : َٜ ُ٘ ََيټُلقُلَاهلل » : طالل  ٣َپَل َر

ََأڃَلڈلَٳَلَع٦ََلّْضِديَِٛل٨َلََيْذٮُلُرِنَ ٦َلزَي ِٔلََوإِْنََذٮَلَرِنَِٔلَٳَلََلٍََذٮَلْرُ٘لُفََ، ٬َلچلِْنََذٮَلَرِنَِٔلَڃَلٻْلِِضِفََذٮَلْرُ٘لُفَِٔلَڃَلٻْلِزََ، َوَٚلؾي

                                                 
أّسـ ٚر٣ف ٩پ ذ٤رَف ، وصححف اٍـ ٩ٯٞ، و٥ف ٚرق أْرى ٓ َسٴؿ ٩ـ ٩ٲپل ،  الديڂوهذا  (1)

ِرْيرواٍـ  فاٍـ أيب ٙٸبڀ وأمحد واٍـ ٩پِ ٢ٺْرِف: ،  . والٵٸدي ، وأٍق يٯٔ ٜـ ِبٕ ٍـ ٩٭ٯؿ ، وأمحد ٜـ أٹس َِ

، ٜـ ا٥ٶٯمن ٍـ ٍ٪ٕ ، وا٥بزار ،  ٍق ٹٯٸؿٜـ اٍـ ٩سٯقد . وا٥٭ٖاين ، واٍـ ٣پٹع ، وأ ا٩ٗ٥ذيو فواٍـ ٩پِ

، واٍـ ٩پِف ، ٜـ اٍـ ٩سٯقد . واٍـ ٩ٶده ٜـ رٍٸٯڀ ٍـ ٜثمن  ا٩ٗ٥ذيٜـ أيب ٘ٯٸد . وش ا٢ٕراد» ي ا٥دار٣٭ٶلو

ا٥تٸٵل . واٍـ ا٥ٶجپر ٜـ اٍـ ٜٵر . وا٥دار٩ل وا٥٭ٖاين ٜـ أٍك ا٥درداء . وا٥٭ٖاين ، وا٬٥ٸپء ٜـ أيب ٣رصپ٢ڀ . 

ِرْيرواٍـ   ، وا٬٥ٸپء ٜـ ِپٍر .ش إو٘ط» وا٥٭ٖاين ي ،َِ
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َٳِلڀلځُْلؿَْ َُهْؿََٜلْٟلٌ ٣َِل٠ْلًاَ ٳَلََلٍ َبَإَِٖلي ْٗلڋُلَإٯَِلڂْلِفَِذَرا٦لڈلًَ،ََوإِْنَا٭ْل١َلَ ْٗلڋُلَإٯَِلڂْلِفََٗلڈل٦لڈلًَ ا٭ْل١َلَ َِذَرا٦لڈًلَا٭ْل١َلَ َبَإَِٖلي ،َ ،ََوإِْنَا٭ْل١َلَ

ََهْرَوٯلڊَلًَ ََيٿْلِٰلََأَ٘لڂْلتُُف ََأَ٘لڈلِن ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف . ش ٬َلچلِْن

 .  ا٥ٳٖى

ِدْيُڂ :  -17 ـ َّ َٜ َٵش ،  ْٜ ْٴَٲَٵڀَ إَ ْبد اللِ َٜ َٜ ـ  َٜ قُل  ، ٣َپَل  ،  ُ٘ َََٓيْدُٜلُؾَ: »  طالل  : ٣َپَل َر

َٮل٠ِْلٍَ ـْ َٳِل ٍة ََذري َٳِلْثټَلڈلُل َ٭َلپْلّضِِف َِٔل َٮَلڈلَن ـْ َٳَل ڀليڊَل َاٯلڀليڈلرََ اْلَ ََيْدُٜلُؾ ََوَٓ ََيٹْلڀلِك ، ، َ ـْ َٳِل ٍة ََذري َٳِلثْټَلڈلُل َ٭َلپْلّضِِف َِٔل َٮَلڈلَن ـْ َٳَل ،

َ٭َلڈلَلَ إِيَِلنٍَ َٯلََ ، ٬ََلټَلڈلَل ََرُٚلٌؾَ: ََٛلَِضڀلڈلًَ:  ُف ََٙلْقِب ََيٽُلقَن ََأْن َُيٹْلِجُّضڀلِل ُف ََٛلَِضڀلڊَلًَ إڃِلي ََوڃَلٹْل٧ِل َ ؟َ٭َلڈلَلَ ، َُُيډِلُّ َاهلليَ َإِني :

َِلَلَ َ اْلَ ََٗلٷَلَرَاْْلؼي ـْ َٳَل َاٯْلٽل٠ِْلَ ـي
،  ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  ش،ََو٫َلٿَلَصَاٯلڀليڈلَسَ ،ََوٯَلٽلِ

 .  ا٩ٗ٥ذيو

ـْ ا٥ٶ بِل  ِدْيُڂ : َّ  -18 َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ،  َٜ َُٓسٸ ٿ ،  ـِ ا ٍْ ـْ ا َٜ ْهِرّي ،  َُيپْلَدُغََ»َ: ٣َپَل  طا٥ز  َٓ

َ٘ل٨ْلَِ َٳَلري ََواِٛلٍد َُٚلْحٍر ـْ َٳِل ـٌ ،  أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و ، وإ٘حپق أمحد:  أْرِف.  شٳُلڅْلٳِل

 .  ٍـ ٩پِفوا

ِدْيُڂ :  -19 َّ ِٙ ٍْـ  ِ  َٷپبا ْٕ ٍَ ـُ ا٥ز  ٍْ ْرَوُة  ُٜ يِن  َ َٖ ْْ ٍُق ُهَرْيَرةَ  ، ٣َپَل َأ ٶُْف  ، ٣َپَل َأ َٜ : ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘ ڂلْٷَلڈلُنََأَٛلَدٮُلْؿ٬ََلڂَلټُلقُلَ: » طالل  َر ََٜلپَلَؼَٮَلَذا َيڄلِِتَاٯلٴلي ـْ ََٜلپَلَؼَٮَلَذاَٳَل ـْ ََٜلپَلَؼَ َيټُلقَلَ ،ََٛلتيك :َٳَل ـْ :َٳَل

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش ُف٬ََلپْلڂَلِْضتَٹِلْذَٗلڈِلهللََوٯْلڂَلڀلَْتفَِ،٬ََلچلَِذاََٗلپَلٺلََ َرٗليَؽَ

ِدْيُڂ :  -21 ـ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ  ًَ ـِ َأْو ٍْ ـ ُزَراَرَة  َٜ قُل  ٣ََتپَدة  ُ٘ تِلَ» : طالل  : ٣َپَل َر ٳُلي
ِٕ َزَ قى جُتُ

َٙلڋْلَِٔلََأڃْلٻُلِِضځَلڈلََأْوَ ََٛلدي ْؿَٗلِف٦ََِلِلي ََأْوََ٘لٽَلپلي ،  أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  ش َو٢ْلَق٢َلڋْلَٗلِِفََأڃْلٻُلُِضځَلڈلَٳَلڈلَََلََْ٘لٹْلٿَلْؾَٗلِِف

  . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و وإ٘حپق

ِدْيُڂ :  -21 ـِ َّ ٍْ ـْ َأَٹِس  َٜ پٍٍِځ  َُ ـْ  َٜ َٜ مَح پد ٍـ ٘ٴٵڀ  :  ٣َپَل  ط: َأن  ا٥ٶ بِل  ٶُْف ٩پ٥ؽ َريِضَ اللُ 

مَِ» ََّلَْرىَاٯلدي َآَدَم ـِ َاْٗل ـِ ََوِْريَٳِل ڂلْٷَلڈلَن َاٯلٴلي ،  شإدب آٱرد»ي  ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد:  أْرِف . شإِني

 .  ٍق يٯٔ، وأ أٍق داود، و ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -22 َٵشَّ ْٜ َ ْٕ ةَ  ا ـِ ٩ُر  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ ـْ ٩َرْسُ  ،  َٜ ْٵٍرو َأن  ا٥ٶ بِل   وٍق ،  َٜ ـِ  ٍْ بِْد الل  َٜ ـْ  َٜ  ،

ََٜلٵْلپَلڊلٌَ: »  ٣َپَل  ط َٮَلڈلڃَلڋْل٬َلڂِلِف ـي َٳِلڀلْځُل ََٜلٵْلپَلڊٌل َٮَلڈلڃَلڋْل٬َلڂِلِف ـْ ََوٳَل ََٜلڈلٯلٵًِلڈل َٳُلڀلڈَل٬لټًِلڈل َٮَلڈلَن ٬َلڂِلِف ـي َٮُل ـْ َٳَل َََأْرَٗلٌع ـْ ٳِل
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ََيَد٦َلځَلڈل ََٛلتيك ََٜلڈلنََ اٯلڀلىٻَلڈلِق ـَ
ِ َاْؤَُت َإَِذا َثَ : ََٛلدي ََوإَِذا ٫ََلَدرََ ٮَلَذَبََ، ٦ََلڈلَهَد ََوإَِذا ٬ََلَجرََ ، ََٜلڈلَصَؿ ََوإَِذا .  ش،

ٸبڀ: ا أْرِف ـ أيبٙ  ـ محٸد، و أمحد، و ٍ ق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ٜبدٍ  ٩ذي، و ٍأ  .  ا٥ٶسپئل، و ا٥ٗ

ِدْيُڂ :  -23 ـِ َّ ٍْ ـْ َأَٹِس  َٜ ِريٍر  َِ ٍْـ  ـْ ١َْٸَلُن  َٜ ٍْـ ٩َْٸُٵقٍن  ٹ ُٳْؿ ٥ََتْٯَٵُٴقَن ٣َپَل: إِ  ٩پ٥ؽ٩َْٷِدّي 

ْٯرِ  ـْ ا٥٪  ُٸٶُِٳْؿ ٩ِ ْٜ ًٓ ِهَل َأَدق  ِي َأ َم ْٜ قلِ  َأ ُ٘ ْٷِد َر َٜ  َٔ َٜ َهپ  ـْ آقٍَِٲپِت ط الل  ، إِْن ٤ُٶ پ ٥َٶَُٯد  ٩ِ  .

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥بخپري، و أمحد : أْرِف

ِدْيُڂ :  -24 ـِ َزْيٍد اَّ ٍْ ْقِر  َُ ـْ  َٜ ـُ ٍَِلٍل  ٍْ َٴٸَْمن  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ُ٘ َٜ ْٸِڂ  َٰ ـْ َأيِب ا٥ْ َٜ َريِضَ اللُ  ََْٓديِن  

ٶُْف  ـِ ا٥ٶ بِل  َٜ َاْٝلقٗلټَِلڈلِتَ: »  ٣َپَل  طَٜ ّْضَع َاٯلِضي َ٭َلڈلٯُلقا اْٚلتَڀلُِّضقا َاهللَِ ، ََر٢ُلقَل ََيڈل َـي : َُه ََوٳَلڈل ُكَ ؟َ٭َلڈلَلَ ، ْ :َاٯل٪لى

ْحرَُ ٗلڈِلهللِ َاٯلڀليٻْلِسَاٯليتِلََٛلرَي ،ََواٯلِضى َ،ََو٭َلتُْؾ ؼى َٗلڈِلْْلَ َٗلڈل ،ََوَأٮْلُؾَ َمَاهللَإِٓي ََيْقَمَ ،ََوَأٮْلُؾَٳَلڈلِلَاٯْلڂَلتڂِلؿَِ اٯلرى ،ََواٯلتيَقٖلى

ْٛلِػَ  .  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريأْرِف : .  ش اٯْلٺَلڈل٬لاَِلِتَ ،ََو٭َلْذُفَاٝلْحٵَلڀلڈَلِتَاٝلڅْلٳِلڀلڈَلِتَ اٯلزي

ِدْيُڂ :  -25 ـِ ُهَ َّ ٍْ ـْ َوا٣ِِد  َٜ ْٯَبڀ  ٍد ٣َپَل ُٙ َٵرَ  ٵ  ُٜ ـِ  ٍْ ـْ ا َٜ ُث  ِٵْٯُځ َأيِب ُيَد  َ٘ قَل  :  ُ٘ الل  ، َأن  َر

َاهلل: »  ٣َپَل ط  ََر٢ُلقُل دًا َُْلَٿلي َاهللََوَأني ٓي َإِ َإٯَِلَف َٓ َ ََأْن َاٯلڀليڈلَسََٛلتيكََيٴْلځَلُدوا َُأ٭َلڈل٘لَِؾ ََوُيټِلڂلٿُلقاَ ُأٳِلْرُتََأْن ،

اَلةََ ٮَلڈلةََ اٯلٵلي ْؿَ،٬َلََ ،ََوُيڅْلُ٘لقاَاٯلزي ٢ْلاَلِمََوِٛلَِضڈلُِبُ َاْلِ َٗلَِحؼى ٓي ْؿَإِ چلَِذا٬ََلٹَلپُلقاََذٯلَِؽ٦ََلٵَلٿُلقاَٳِلڀلىلَِدٳَلڈلَءُهْؿََوَأٳْلَقاَُلُ

 .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش ٦َلَٞلَاهلل

ِدْيُڂ :  -26 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ََيٹْلپَلُؿَاٝل:»  ٣َپَل  طا٥َْٯَلء  َاهللَٯلَْق ٦َِلڀلَْد َٳَلڈل ـُ څْلٳِل

ََأَٛلٌدَ ٦َلزَي َٳَلڈل٤ََلٿِلَعَٗلَِجڀليتِِف َاٯلْٹُلټُلقَٗلڊِل ـْ َٳِل تِِفَ َوَٚلؾي ََرْْحَ ـْ َٳِل َ٭َلڀلََط َٳَلڈل ڊِل ْْحَ َاٯلري ـْ َاهللَٳِل ٦َِلڀلَْد َٳَلڈل َاٯْلٽَلڈل٬لُِر ََيٹْلپَلُؿ ،ََوٯَلْق

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  ش َأَٛلٌدَ

ِدْيُڂ :  -27 َّ َٜ ْٯِض َأْزَواِج ا٥ٶ بِل  َٹپ٢ِع  ٍَ ـْ  َٜ ـْ ا٥ٶ بِل   طـْ َصِٱٸ َڀ  َٜ ََأَ٘لكََ: » ٣َپَل  ط،  ـْ ٳَل

٭َلُفَٗلَِِلََيټُلقُلَََلَُْ٘لټْلّضَْؾَٯلَُفََصاَلٌةََأْرَٗلٹِل٨َلََيْقٳلڈلًَ ا٬لڈًل٬ََلٵَلدي   . ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  ش٦َلري

ِدْيُڂ :  -28 َّ َٜ ـْ  َٜ ـِ َوْهٍٿ  ٍْ ـْ َزْيِد  َٜ َٵش  ْٜ َ ْٕ ـِ ٩َْسُٯقدا ٍْ ٶُْف  ْبِد اللِ  َٜ :  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ 
قُل  ُ٘ ٶَپ َر َُ د  ٫ُْْٓدوُق  طالل  َّ پِدُق ا ِفََأْرَٗلٹِل٨َلََيْقٳلڈلًَ: »  ، َوُهَق ا٫٥  َُأٳلى ـِ ٿَلُعََٜلپْلټُلُفَِٔلََٗلٷْل ََأَٛلَدٮُلْؿَُوْ ،َ َأني

ََذٯلَِؽَ َٳِلثَْؾ ََيٽُلقُنَِٔلََذٯلَِؽ٦ََلپَلټَلڊًل ََيٽُلقنَُ ُٙلؿي َُيْر٢َلُؾَاٝلپََْلُؽَ ِٔلََذٯلَِؽَٳُلٶْلٺَلڊًلَٳِلْثَؾََذٯلَِؽََ،َُٙلؿي َ،٬ََلڂَلڀلْٻُلُخ٬َلڂِلفَِ ،َُٙلؿي

وَحَ َٮَلپلَِِلٍتَ اٯلرُّ َٗلڄَِلْرَٗلِع ََوُيڅْلٳَلُر َِرْز٭لِفَِ ، َٗلٽَِلْتډِل ََوَأَٚلپلِفَِ : ََو٦َلٿَلپلِفَِ ، ََو٣َلټِللَ  ، ٢ََلٹِلڂلٌدَ ، ََأْو .  ش ،
  . شا٥ٳٖى»ِي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸديال : أْرِف
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ِدْيُڂ :  -29 َرجَّ ْٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  إَ َٜ قُل  ، ٣َپَل  ،  ُ٘ َ: »  طالل  : ٣َپَل َر ََٜلْٟلٌ َاٯْلټَلِقيُّ ـُ اْٝلڅْلٳِل

ٹِلڂلِػَ َاٯلٶلي ـِ َاٝلڅْلٳِل ـَ َٳِل َاهلل َإ٩َِل ََٜلْٟلٍَ َوَأَٛلډلُّ ٦ََلَٞل ََوٮُلؾ  َيََ ، َٳَلڈل ٦ََلَٞل َاْٛلِرْص َٗلڈِلهللََوَٓ ڀلٻَْلٹُلَؽَ، ـْ ََوا٢ْلتَٹِل ،

ٌء٬ََلالََ٘لټُلْؾَ َ٘لٹْلِجزَْ ٬ََلٹَلپْلڋُلَٮَلَذاََوٮَلَذا ،ََوإِْنََأَصڈلَٗلَؽََرْ َ٭ُلْؾَ :َٯَلْقََأنى ـْ
َرَاهللََوٳَلڈل٣ََلڈلَء٬ََلٹَلَؾَ ،ََوٯَلٽلِ َ،َ :َ٭َلدي ٬َلچلِني

ڂْلٷلڈَلنَِ  .  ٍق يٯٔوأ ، شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئلو ، پِفٍـ ٩او ، ٩سٴؿ، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  شٯلَْقََ٘لٻْلتَُح٦ََلٿَلَؾَاٯلٴلي

 اُوَصٔتاالِع

ِدْيُڂ :  -31 َحپَق َّ ْ٘ َقصِ  َأيِب إِ ّْ ـْ َأيِب إَ َٜ ـِ ٩َْسُٯقدٍ  ،  ٍْ بْد اللِ  َٜ ـْ  َٜ ٶُْف  ،  َٜ ، َأن  َريِضَ اللُ 

قَل  ُ٘ ََوُْلَْدَٙلڈلِتَإٳُُلقرَِ: » ٣َپَل ط الل  َر ڈلٮُلْؿ َإٳُُلقرَِ إِيي ََذي ٬ََلچلِني َٗلِْد٦َلڊلٌَ ُْلَْدَٙلڈلهُتَڈلَ، َُْلَْدَٙلڊٍل ََوٮُلؾُّ ، َ ََوٮُلؾُّ ،

 .  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحدأْرِف : .  ش ٗلِْد٦َلڊٍلََضاَلٯلڊَلٌَ

ِدْيُڂ :  -31 پئَِ٪َڀ ٣َپ٥َْځ َّ َٜ ـْ  َٜ ٍد  ـِ ُهَٵ  ٍْ ِؿ 
ِ٘ ـِ ا٥َْٲپ َٜ َراِهٸَؿ  ٍْ ٍْـ إِ ْٯد  قُل  َ٘ ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

ََأْٛلَدَ » ـْ  .  ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش َثَِٔلََأٳْلِرڃَلڈلَٳَلڈلَٯَلڂلَْسَٳِلڀلُْف٬ََلځُلَقََردَ ٳَل

ِدْيُڂ :  -32 ٍْـ َّ ـْ َأَٹس  َٜ ْٸٍد ا٥٭ ِقيُؾ  ـُ َأيِب مُحَ ٍْ ْٸُد  َٹپ مُحَ َ َٖ ْْ ْٯَٱٍر َأ َِ ٍْـ  د  ٩پ٥ؽ َريِضَ اللُ ُهَٵ 

ٶُْف  ََْٕٜلٴَلڈلٮُلْؿَهللَوَأْ٘لټَلڈلٮُلؿَٯلَفََُ: » طالل  : ٣پل ر٘قُل  ٣پلَٜ ََوُأ٬ْلٷلِرَُ َواهللَإِنى َ ،ََوٯلَٽلڀِلىلََأُصقُم ،ََوُأَص٧لى

ُجَاٯلڀلىِضڈلءََ َوَأْر٭لُدَ ٢َُلڀليتِل٬ََلپَلڂلَْسَٳِلڀلىلَ ،ََوَأَ٘لَزوي ـْ ََر٫ِلډَل٦ََل ـْ  .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش،٬ََلٿَل

ِدْيُڂ :  -33 َّ ِٰ ٍد ا٥ْ ٍْـ ُهَٵ  ـ ا٥ٶ بِل  ٩َْٯـ  َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َٜ ّي 
ِ
ُٖ َْٓٲ ِٯٸٍد ا َ٘ ـِ َأيِب  ٍْ ِٯٸِد  َ٘ ـْ  َٜ َٱپِري  

َ: » ٣َپَل  ط َُيْْسٌ ـَ ي َاٯلدى ٫ََلپَلَّضفَُ إِني ٓي َإِ ََأَٛلٌد ـَ ي َاٯلدى َُيٴَلڈلدي ـْ ََوٯَل وا ، ََوَأْٗل٪ِلُ ََو٭َلڈلِرُٗلقا ُدوا ٬ََلَِضدى ََوا٢ْلَتٹِلڂلڀلُقاَ ، ،

ْوَٛلَ َلڊلَِٗلڈِلٯْلٺَلْدَوِةََواٯلري َاٯلدُّ ـْ ٍءَٳِل  .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش ڊِلََوَرْ

ِدْيُڂ :  -34 َپ ٣َپ٥َْځ َّ ٶَْٷپ َأن  َٜ پِئَ٪َڀ َريِضَ الل  َٜ ـْ  َٜ ْرَوَة  ُٜ ـْ  َٜ َٷپٍب 
ِٙ ٍْـ  َ» : ا َ َُٜلٟلى ٳَلڈل

َإِٙلَْ طاهللَ َر٢ُلقُلَ ـْ ڈلَٳَلڈلَََلََْيٽُل ُهَ ََأَٜلَذََأْيَْسَ ٓي َإِ َ٭َلطُّ ـِ ََأٳْلَرْي ،ََوٳَلڈلَ ،٬ََلچلِْنَٮَلڈلَنَإِْٙلًِلَٮَلڈلَنََأْٗلٹَلَدَاٯلڀليڈلِسَٳِلڀلْفَُ ِلًََٗل٨ْلَ

ڈلَهللََطاهللَ اڃْلَتټَلَؿََر٢ُلقُلَ ََأْنَُ٘لڀلَْتځَلَؽَُٛلْرٳَلڊُلَاهلل٬ََلڂَلڀلَْتټِلَؿَِِبَ ٓي َإِ ٍءَ٭َلطُّ ،  أمحد، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شٯلڀِلَٻْلِِضِفَِٔلََرْ

 .  ٍق يٯٔ، وأ أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و وإ٘حپق

ِدْيُڂ :  -35 ْبِد اللِ َّ َٜ ـِ  ٍْ پٍِِر  َِ ـْ  َٜ ـُ ٩ِٸٶَپَء  ٍْ ِٯٸُد  َ٘ ٶَپ  َُ د  َّ ٸ پَن  َّ ـُ  ٍْ ٸؿ 
ٴِ ٶُْف  َ٘ َٜ :  ٣َپَل َريِضَ اللُ 
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ٽَلڊٌلَإ٩َِلَاٯلڀليّضِلَى»
داًَ  »و٢ٸف :  ش...ََ: ،٬ََلټَلڈلَلََٗلٹْلٶُلځُلؿَْ َوُهَقَڃَلڈلئِؿٌَ،  ط َٚلڈلَءْتَٳَلاَلئِ ََأ٤َلڈلَعَُْلَٿلي ـْ ٬َلټَلْدَ ، ط ٬َلٿَل

دًاَ اهللَ َأ٤َلڈلعََ ٦ََلٲَلَُْلَٿلي ـْ ٌدَ ٬َلټَلْد٦ََلٲَلَاهللََ،  ط،ََوٳَل َاٯلڀليڈلسَِ ط،ََوُْلَٿلي   . ا٥بخپريأْرِف : .  ش٬ََلْرٌقََٗل٨ْلَ

ِدْيُڂ :  -36 ـْ َأٍِٸِف ٣َپَل َّ َٜ َحْٸَٱَڀ  ُِ ـِ َأيِب  ٍْ ْقِن  َٜ ـْ  َٜ ْٴَمنُ  َأيِب ا٥ُْٯَٵْٸِس  َ٘ َٯلَِرٗلَى: »  : ٣َپَل ٥َف  َؽَإِني

ََٛلټّلڈلًَ ََوٯلڀِلَٻْلِِضَؽ٦ََلپَلڂلَْؽ ڈل ڈل ٦َلپَلڂلَْؽََٛلټلًّ ََٛلټلًّ ٦ََلپَلڂلَْؽ َْهپلَِؽ ِٕ ََو فَُ ، ََٛلټلي َِذيََٛلؼ  َٮُلؾي ٬ََلڄَل٦ْلِط ، َ ٬ََلڄَلَ٘لكَاٯلڀليّضِلي ط ،

َ   . ا٩ٗ٥ذي، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش َصَدَق٢ََلپْلَِلنَُ:  ط٬َلَذٮَلَرََذٯلَِؽَٯَلُف٬ََلټَلڈلَلَاٯلڀليّضِلُّ
 

 

 ِسَهِيامُل ًِي َعَِالٖيَو ؤفُساملِعٔب ُسِماأَل

 

 

 

 

ِدْيُڂ :  -37 ٍْـ َّ ِٯٸٍد اخلُْدِري   ٩سٴؿ٣َٸْس  َ٘ ـْ َأيِب  َٜ َٷپٍب 
ِٙ ـِ  ٍْ َٚپِرِق  ـْ  ٶُْف  َٜ َٜ َريِضَ اللُ 

قَل  ٣َپَل  ُ٘ ِٵْٯُځ َر َ٘ ُهَٗلڂَِلِدهَِ: »  َيُٲقُل ط الل  :  َ ََرَأىَٳُلڀلٽَْلرًا٬ََلڈل٢ْلَتٷلڈَلَعََأْنَُيٺَلٟلى ـْ َْ ٳَل ،٬ََلچلِْنَََلَْ ُهَٗلڂَِلِدهَِ،٬ََلپْلڂلُٺَلٟلى

٬ََلّضپِلَِِضڈلڃلِفَِ ٬ََلّضټَِلپْلّضِفَِ َيِْضَتٷلِْع َٗلپِلَِِضڈلڃلِِف ََيِْضتٷَلِْع ْ َََل ٬ََلچلِْن ََأْضٹَلُػَاِليَِلنَِ ، ََوَذٯلَِؽ ،  أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش،

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داودو ، ٩سٴؿ، و ٜبد ٍـ محٸدو

ِديْ  -38 ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ُڂ : َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ـِ  ْبد ا٥َرمَح َٜ ـِ  ٶُْف  ا٥َْٯَلء ٍ َٜ :  ٣َپَل ط، َأن  ا٥ٶ بِل  َريِضَ اللُ 

ََد٦َلڈلَإ٩َِلَُهًدى » ـْ ََ٘لّضٹَِلفَُ ٳَل ـْ َإَْٚلِرَٳِلْثُؾَُأُٚلقِرَٳَل ـَ ـَْ ،َٮَلڈلَنَٯَلُفَٳِل َ ُأُٚلقِرِهْؿ٣ََلڂْلًئڈل ،َََُٓيڀلْټِلُصََذٯلَِؽَٳِل ـْ ،ََوٳَل

ََضاَلٯلڊَلٍَ َإ٩َِل ََ٘لّضٹَِلفَُ َد٦َلڈل ـْ َٳَل َآَٙلڈلِم َٳِلثُْؾ َاِلْٙلِؿ ـَ َٳِل ٦ََلپَلڂلِْف َٮَلڈلَن ٣ََلڂْلئڈلًَ ، َآَٙلڈلٳِلځِلْؿ ـْ َٳِل ََذٯلَِؽ َُيڀلْټِلُص ََٓ .  ش ،

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحد : أْرِف

ِدْيُڂ :  -39 َّ َٜ ٍْـ َأيِب َصپ٥ٍِح  َٷٸْؾ  اِري  ٣َپَل ُ٘ ـْ َتِٸٍؿ ا٥د  َٜ ْٸثِل   ـِ َيِزيَد ا٥ٴ  ٍْ  
ِ
َ٭پء َٜ : ٣َپَل  ـْ 

قُل  ُ٘ َاٯلڀليٵِلڂلَحڊُلََٙلاَلًٙلڈلَ: » طالل  َر ـُ ي َاٯلڀليٵِلڂلَحڊُلَاٯلدى ـُ ي ََيڈلََر٢ُلقَلَاهللَ؟َ٭َلڈلَلَ ،َ٭َلڈلٯُلقا اٯلدى ـْ َ
:َهللََوٯلٽِلَِتڈلٗلِِفَ :َٝلِ

ڊِلَاٝل ٿلي
َئِ ِٕ  .  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  شتځِِلؿ٨ََْلََو٦َلڈلٳلَيِضپلٿلَوٯلَِر٢ُلقٯلِِفََو

ِدْيُڂ :  -41 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ ـْ َأيِب َصپ٥ٍِح  َٜ َٵش  ْٜ َ ْٕ قُل  ا ُ٘ َسَ: »  طالل  : ٣َپَل َر َڃَلٻلي ـْ ٳَل

َٮُلْرَٗلڊلًَ َسَاهلل٦ََلڀلُْف َڃَلٻلي ڃْلڂلڈَل َٮُلَرِبَاٯلدُّ ـْ َٳِل َٮُلْرَٗلڊًل ـٍ َٳُلڅْلٳِل ـْ َٮُلَرِبََيْقِمَاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊل٦َََِل ـْ َ ٳِل ٢ََل١َلَ ـْ ُهَاهللَٳلِضپلِلًَ،ََوٳَل ٢ََل١َلَ

ِٜلَرةَِ ْٔ ڃْلڂَلڈلََوا ِٜلَرةَِ ِٔلَاٯلدُّ ْٔ ڃْلڂَلڈلََوا َاهلل٦ََلپَلڂْلِفَِٔلَاٯلدُّ َ ََيْسي ٦ََلَٞلَٳُلٹْلِْسٍ َ ََيْسي ـْ ،ََواهللَِٔل٦ََلْقِنَاٯلْٹَلّضِْدَٳَلڈلَٮَلڈلَنَ ،ََوٳَل

ََأِٜلڂلفَِ ڀليڊلَِ،ََوٳلََ اٯْلٹَلّْضُدَِٔل٦ََلْقِن َإ٩ِلَاْلَ ٤ََلِريټلڈلً َٗلِِف َؾَاهللَٯَلُف ٢ََلځلي ٦َِلپْلًِل ََيپْلَتٿِلُس٬َلڂِلِف ٢ََلپَلَؽ٤ََلِريټلڈلً َاْٚلتَٿَلَعَ ـْ ،ََوٳَلڈل

ٽلڂِلڀلََ َاٯلِضي ٦ََلپَلڂلْځِلؿ َڃَلَزٯلڋَْل ٓي َإِ ََٗلڂلڀْلځَُلْؿ َاهللََوَيَتَداَر٢ُلقڃَلُف َٮلَِتڈلَب َاهللََيتپُْلقَن َُٗلڂلُقِت ـْ َٳِل ََٗلڂلڋٍْل َِٔل ََو٫َلٴِلڂَلْتځُلؿ٭َلْقٌم َڊُل
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ْتځُلؿَاٝلَْاَلئِٽَلڊلَُاٯلرَي ََوَٛلٻلي ڊُل ٦َِلڀلَْدهَُ ْْحَ ـْ ٬َلڂِلٿَل ََوَٚلؾي َڃَلَِضُّضفَُ ،ََوَذٮَلَرُهؿَاهلل٦ََلزي ْعَٗلِِف َُْيْْسِ َََل ٦ََلٿَلپُلُف َٗلِِف ََأْٗلٷَلڄَل ـْ .  ش،ََوٳَل

  . ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف

 املَعاِل ُلِلَخ

ِدْيُڂ :  -41 ْقفَّ ٍ  : ٣َپَل  ، َٜ ْٕ ـُ ُزَه ٍْ ٶِل ٣ََسپ٩َُڀ  َُ د  ـْ  ، َّ َٜ  ٍ ْٕ ـِ ُزَه ٍْ ـْ ٣ََسپ٩ََڀ  َٜ ْٯَٱٍر  َِ ـُ  ٍْ ٣َپَل ا

ـ ا٥ٶ بِل   َٜ ك  َ٘ َْرِض٬ََلَجڈلءََ: »  ٣َپَل  طَأيِب ٩ُق ْٕ ََجڂِلِعَا ـْ َ٭َلَّضٶَلځَلڈلَٳِل َ٭َلّْضٶَلڊٍل ـْ ََٜلپَلَؼَآَدَمَٳِل ََوَٚلؾي ٦ََلزي َاهلليَ َإِني

َْرضَِ ْٕ َا َ٭َلْدِر ٦ََلَٞل َآَدَم َوَََ، َٗلڀلُق َْٗلڂلَُض ْٕ َا َٳِلڀلځُْلؿ ََذٯلَِؽََٚلڈلَء ََوَٗل٨ْلَ ٢َْلَقُد ْٕ ََوا ُر َْْحَ ْٕ ََواٯلٷليڂلىډُلََ، ا ّضڂِلڌُل َ، َواْلَ

ََذٯلَِؽَ ْزُنََوَٗل٨ْلَ ځْلُؾََواْْلَ  .  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و : اٍـ ٘ٯد أْرِف.  شَواٯلِضي

 ُهِلٔعاِل

ْهِري -42 ِدْيُڂ : ا٥ز  ـِ أَ  َّ مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـِ  ٍْ ْٸِد  ـْ مُحَ ِٵَع ٩َُٯپِوَيَڀ َيُٲقُل َٜ َ٘ ُف  قُل  ٹ  ُ٘ الل  : ٣َپَل َر

ـَِ: » ط ي َاٯلدى َِٔل ځْلُف َُيٻَلټلى ََٜلْٟلًا َُيِردَاهللَٗلِِف ـْ ،  ا٥دار٩ل، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  شٳَل

 .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -43 ـْ َأيِب ٣َِل َّ َٜ ـْ َأي قَب  َٜ ٍْـ َزْيٍد  پَن ٣َپَل مَح پد  ٍَ ْق َُ ـْ  َٜ َمَء  ْ٘ ـْ َأيِب َأ َٜ َڀ  ٍَ  :

قُل  ٣َپَل  ُ٘ ڊَلَاٝلٶِلپلى٨َلَ» : ط الل  َر ٿلي
َئِ ْٕ تِلَا َِلََأَٜلڈلُف٦ََلَٞلَُأٳلي  .  ا٩ٗ٥ذي، و ا٥دار٩ل، و أمحدأْرِف : .  شإڃِلي

ِدْيُڂ :  -44 ٌِ  أن  َّ ُٴق ٍُق ٤َبَْ٪َڀ ا٥س  ٶِل َأ َُ د  َّ ٭ِٸ َڀ  َٜ ٍْـ  پن  س  ـِ ا٥َْٯپصِ  َّ ٍْ ْٵِرو  َٜ ـَ  ٍْ ْبَد الل  َٜ 

قَل  ُ٘ ِٵَع َر َ٘ ُف  ُف َأٹ  َُ د  َآَيڊلًَ: »  َيُٲقُل ط الل  َّ ٦ََلڀلىلََوٯَلْق ٺُلقا ََٛلَرَجَ َٗلپلى َٓ ائِڂلَؾََو ََٗلڀلِلَإرِْسَ ـْ ٦ََل ُٙلقا ،َ ،ََوَٛلدى

َاٯلڀليڈلرَِ ـْ اَٳَلټْلٹَلَدُهَٳِل دًا٬ََلپْلڂَلَتَّضقي َٳُلتَٹَلٿلى َٮَلَذَب٦ََل٧َلي ـْ  .  ا٩ٗ٥ذي، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد:  رِفأْ.  ش َوٳَل

ِدْيُڂ :  -45 ـ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـ َأيِب ُهَرْيَرَة  َٜ َرِج  ْٜ َ ْٕ ـ ا َٜ َٹپِد  َذُروِنَٳَلڈلََ٘لَرٮْلُتٽُلْؿَ: »  ٣َپَل  طَأيِب ا٥ز 

ْؿََواْٜلتاَِل٬لځِِلْؿ٦ََلَٞلََأڃْلّضَِ َ٭َلّْضپلٽُِلْؿَٗلُِِضڅَلاُِلِ ـْ َٳِل ـَ َِلََهپَلَؽَاٯليِذي ِء٬ََلڈلْٚلَتڀلِّضُقهَُ ڂَلڈلئِځِلؿ٬َلچلڃِلي ْ ،ََوإَِذاَ ،٬ََلچلَِذاَََّنڂَْلتُٽُلْؿ٦ََلـَاٯلٰلي

ِء٬ََلڈلُ٘لقاَٳِلڀلُْفَٳَلڈلَا٢ْلتَٷَلٹْلتُؿَْ ْ  .  ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  شَأٳَلْرُ٘لٽُلْؿَٗلڈِلٯلٰلي

ِدْيُڂ :  -46 َّ َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ـْ َزْيٍد  َٜ  ٍٕ
ٍْـ َأيِب ٤َثِ ـْ َأيِب َيْٸَك  َٜ ٍم  َٯِري   ٩پ٥ؽل  ْٙ ٶُْف  إَ َٜ َأن  َريِضَ اللُ 

قَل  ُ٘ ڊٌلَٯلََؽََأْو٦ََلپَلڂلَْؽََ: » ٣َپَل ط الل  َر َاٯلڀليڈلِسََيٺْلُدو اٯلټُْلْرآُنَُٛلجي  . ش ،ََأْوَٳُلقٗلټُِلځَلڈل ،٬ََلّضڈَلئٌِعَڃَلٻْلَِضُف٬ََلٿُلٹْلتټُِلځَلڈل ،َٮُلؾُّ
 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀاأْرِف : 

ِدْيُڂ :  -47 ك ٜـ ا٥ٶبل َّ َ٘ ـْ َأيِب ٩ُق َٜ ْرَدَة  ٍُ ٍُق  ٶَپ َأ َُ د  َّ بِْد الل  َٜ ٍْـ  َرْيد  َ٘لٹَلڈلَهُدواَ: » ٣پل طٍُ
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َاٯْلټُلْرآنََ ٬ََلقََ َهَذا َٳلَِ، ٗلِِؾ َاْلِ ـْ َٳِل ََأَٛلِدٮُلْؿ ـْ َٳِل ََ٘لٻَلپلُّتڈًل ََأ٣َلدُّ َق ََُلُ َٗلڂِلَِدِه َڃَلٻْلِز ٦َُلټُلپلِفَِاٯليِذي ،  أمحد : أْرِف.  شـْ

 .  ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

 ُةاَزََالطَّ

 

 

 

ِدْيُڂ :  -48 ِديٍڃ َّ َْ ـِ  ٍْ ـِ َرا٢ِِع  ٍْ ـِ  مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـِ  ٍْ َبْٸد الل  ِٯٸٍد اخْلُْدِري  ٣ِٸَؾ  ُٜ َ٘ ـْ َأيِب  َٜ  ،  :

قَل اللِ  َيپ ُ٘ ڀَ  َر َٜ ٬َپ ٍُ ـْ ٍِْئِر  ُٺ ٩ِ ـُ  ٣َپَل  ، ، َأَٹَتَقض  ٸَُض َوَلُْؿ ا٥ْٳِلَِب َوا٥ٶ تِ ،  : َوِهَل ٍِْئٌر ُيْٴَٲك ٢ِٸَٷپ اْلِ

قُل  ُ٘ ءٌَ: » طالل  ٢ََٲپَل َر ُِضُفََرْ َُيڀلَجى َاٝلڈلَء٤ََلځُلقٌرََٓ ،  أمحد، و ، واٍـ أٍك ٙٸبڀ ٜبد ا٥رزاقأْرِف : .  ش إني

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داودو

ِدْيُڂ :  -49 َ٭پءَّ ْثَمنَ  َٜ ُٜ  َٟ ٶُْف  ٍْـ َيِزيد َأن  مُحَْراَن ٩َْق َٜ ـَ َريِضَ اللُ  ٍْ ْثَمَن  ُٜ ُف َرَأى  ُه َأٹ  َ َٖ ْْ َأ

پنَ  ٱ  ٶُْف  َٜ َٜ  َريِضَ اللُ 
ٍ
پ ٍِټَِٹپء َٜ َسَٴُٷَم  َد َٰ ََُلَث ٩َِراٍر ٢َ ْٸِف  َٔ ٤َٱ  َٜ   ، ٢ََٺ٢َْرَغ 

ِ
َٹپء َؾ َيِٵٸٶَُف ِي اإْلِ َْ ُُؿ  َأْد  ،

َتٶَْ٪َؼ ٢َٵَ  ْ٘ ََُلَث ٩َِرارٍ  ٬َْٵَض َوا  ِ ْٞ ِْْٓر٢ََٲ َٟ ا ََُلًُپ َوَيَدْيِف إِ َٷُف  ِْ ُُؿ  ١ََسَؾ َو فِ  ،  ِ٘ ُُؿ  ٩ََسَح ٍَِرأ ُُؿ   ،   ،

 ِ ْٞ َٟ ا٥َْٳْٯَب ََُلَث ٩َِراٍر إِ َٴٸِْف  ِْ ُُؿ  ٣َپَل  ١ََسَؾ ِر قُل  ،  ُ٘ ڄَلَڃَلْحَقَُوُضَ: » طالل  : ٣َپَل َر ََ٘لَقضي ـْ ،َ قئِلََهَذاٳَل

ََذڃْلّضِفَِ ـْ َٳِل َم ََ٘لټَلدي َٳَلڈل َٯَلُف ٫َُلٻِلَر َڃَلٻْلَِضُف ٬َلڂِلځِلَِل ُث َُُيَدى َٓ َ ََرٮْلٹَلت٨َْلِ ََصٞلي ،  أمحد، و ٜبد ا٥رزاقأْرِف : .  شُٙلؿي

 .  ا٥ٶسپئل، وَ  أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -51 َحپَق ٣َپَل َّ ْ٘ ٍْـ إِ د  بُْد الل  ُهَٵ  َٜ ٶِل  َُ د  َّ پئَِ٪َڀ ٣َپ٥َْځ :  َٜ ـْ  َٜ ِد  ـُ ُهَٵ  ٍْ  :

قُل  ٣َپَل  ُ٘ َ: » طالل  َر بى َٯلپِلري َٳَلْرَضڈلٌة َٯلپِْلٻَلِؿ َٳَلٷْلځَلَرٌة َقاُك ،  ، وإ٘حپق أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف . شاٯلِضى

ا٥ٶسپئل، وَ  آٶذر واٍـ
(1)

 . 
 

 الُةالٖص

ِدْيُڂ :  -51 َرْيدَ َّ ٍُ ْبد الل ٍـ  َٜ ـْ  َٜ ٍْـ َوا٣ِد   ْٞ ـْ َأٍِٸِف ٣َپَل اْلَُس َٜ قَل  َة  ُ٘ ِٵْٯُځ َر َ٘ ط الل  : 

َٮَلٻَلرََ: »  َيُٲقُل  ٬ََلټَلْد ََ٘لَرٮَلځَلڈل ـْ ٬ََلٿَل اَلُة َاٯلٵلي ََوَٗلڂْلڀلَځُلْؿ ََٗلڂْلڀلَڀلڈَل َاٯليِذي ،  أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ش اٯلْٹَلځْلُد

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٩پِف ٍـوا

                                                 
 .وروي ٩ـ ٚريؼ أْرى ٜـ أيب ٍٳر ريض الل ٜٶف وأرضپه ، و٥ٳٶف ٩ٯؾ ٓ ي٫ح ( 1)
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ِدْيُڂ :  -52 َّ َُ د  َّ ْثَمَن  ُٜ ٍْـ  ْدر  قلِ ٍَ ُ٘ ـْ َر َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ك  َ٘ ـُ َأيِب ٩ُق ٍْ ْٳِر  ٍَ ٍُق  ُفَ: »  طالل  ٶَپ َأ َأڃلي

اَلةَِ َٳَلَقا٭لڂِلڋِلَاٯلٵلي ـْ ٦ََلپَلڂْلِف٣ََلڂْلئڈلًَ َأَ٘لڈلُه٢ََلڈلئٌِؾََيِْضڄَلٯُلُف٦ََل َ ،َ٭لڈلَلَ ،٬ََلپَلْؿََيُردي ٬ََلڄَل٭َلڈلَمَاٯْلٻَلْجَرَِٛل٨َلَاڃْلٴَلؼي َ:ََوَأٳَلَرَٗلاِلًٓ

ََيٽلََ ََٓ ََواٯلڀليڈلُس ََٗلٹْلٶلڈلًَاٯلٻَلْجُر ََٗلٹْلٶُلځُلْؿ ََيٹْلرُف ٿْلُسَ ڈلُد َاٯلٴلي ََزاٯَلڋِل َِٛل٨َل َاٯلٸلُّځْلَر ٬ََلڄَل٭َلڈلَم ََأٳَلَرُه َُٙلؿي ََواٯْلټَلڈلئُِؾَ ، ،

َٳِلڀلځُْلؿَْ َيټُلقُلَ ََوُهَقَٮلڈلَنََأ٦ْلپَلَؿ َاڃْلَتٵَلَػَاٯلڀليځَلڈلُر ٻَلُؼَ :َ٭َلِد َِٛل٨َل٫ََلڈلَبَاٯلٴلي َٗلڈِلٯلْٹِلٴَلڈلِء ٬ََلڄَل٭َلڈلَم َأٳَلَرُه َرَ ،َُٙلؿي ََأٜلي ،َُٙلؿي

َفَٳِلڀلْځَلڈلاٯْلٻلََ َاٯلْٺَلِدََٛلتيكَاڃْلٱَلَ ـَ ٿْلُسَ ،ََواٯْلټَلڈلئُِؾََيټُلقُلَ ْجَرَٳِل َرَاٯلٸلُّځْلَرَ ،ََأْوَٮلڈلَدْتَ :َ٭َلْد٤ََلپَلٹَلڋِلَاٯلٴلي ََأٜلي ،َُٙلؿي

َٗلڈِلٕٳَْلسَِ ََو٭ْلڋِلَاٯْلٹَلٱْلِ ـْ َٳِل َ٭َلِريّضڈًل ََٛلتيكَاڃْلٱَلَفَٳِلڀلځَْلڈل َٛلتيكَٮلڈلَن َاٯْلٹَلٱْلَ َر ََأٜلي َُٙلؿي ََيټُلق ، ََواٯْلټَلڈلئُِؾ َ٭َلِدَ ُلَ، :

ٿْلُسَ ِتَاٯلٴلي ٻَلِؼَ اْْحَري َرَاٝلَٺْلِرَبََٛلتيكَٮَلڈلَن٦َِلڀلَْد٢َُلټُلقِطَاٯلٴلي ََأٜلي  .  ا٥ٶسپئل، و ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف . ش ،َُٙلؿي
 

 

 

ِدْيُڂ :  -53 ْٯَٱٍر َّ َِ ٍْـ  ْبد اْلَِٵٸد  ـْ َأيِب مُحَٸٍْد  -َٜ َٜ  
ٍ
َ٭پء َٜ ـِ  ٍْ ْٵِرو  َٜ ـُ  ٍْ ُد  يِن ُهَٵ  َ َٖ ْْ َأ

ِديا٥س   ِٜ ٶُْف  پ َٜ قُل  ٣َپَل َريِضَ اللُ  ُ٘ َِِبَِِلَط » الل  : ٤َپَن َر ََٛلتيكَُُيَڈلِذَي ََيَدْيِف ََيْر٬َلُع اَلِة َاٯلٵلي َإ٩َِل َ٭َلڈلَم إَِذا

َٳُلٹْلَتِدًَٓ ٦ََلٸْلٍؿَِٔلَٳَلْقِضٹِلِف َٮُلؾُّ ََٛلتيكََيټِلري ُ َُيٽَل٠لى ٬لََ ٳَلڀلْٽلَِّضڂْلِفَُٙلؿي ٬ََلَٟلْ ُ َُيٽَل٠لى َُٙلؿي ََيټْلَرُأ ُعََيَدْيِفََٛلتيكَُُيَڈلِذَيَِِبَِِلَ،َُٙلؿي

َُيټْلڀلِعَُ ٳَلڀلْٽلَِّضڂلْفَِ َٓ ََو ََرأ٢َلُف ََيٵُلډلُّ ٬ََلاَل ََيٹْلتَِدُل َُٙلؿي َُرٮْلَّضَتڂْلِف ٦ََلَٞل ََراَٛلَتڂْلِف ََوَيٶَلُع ََيْرٮَلُع َُٙلؿي ََرأ٢َلُفَ ، ََيْر٬َلُع َُٙلؿي ،

ََٛلتيك :٢ََلٿِلعََ ٬َلڂَلټُلقُلَ ََيَدْيِف ََيْر٬َلُع َُٙلؿي ََْحَِدُه ـْ َ
ََاهللَٝلِ ًٓ َٳُلٹْلَتِد َٳَلڀلٽْلَِّضڂْلِف َِِبَِِل ََيټُلقُلَ ُُيَڈلِذَي َُٙلؿي َاهللََأٮْل٠َلَُ ، : َ َُٙلؿي ،

ََٚلڀلَّْضڂلْفَِ ـْ َْرِض٬ََلڂلَُجڈلِٔلََيَدْيِف٦ََل ْٕ َا ى٬ََلڂَلټْلٹُلُد٦ََلپَلڂلْځَلڈل ََيِْقيَإ٩َِل َاٯْلڂُلْْسَ ََوَيْثڀلِلَِرْٚلپَلُف ََيْر٬َلُعََرأ٢َلُف ،ََوَيٻْلَتُحَ ،َُٙلؿي

ََيټُلقُلَ َذا٢ََلَجَدََوَيِْضُجُدََأَصڈلٗلَِعَِرْٚلپَلڂْلِفَإَِ ى٬ََلڂلَټْلٹُلُد٦ََلپَلڂلْځَلڈلَ :َاهللََأٮْل٠َلَُ ،َُٙلؿي ،ََوَيْر٬َلُعََرأ٢َلُفََوَيْثڀلِلَِرْٚلپَلُفَاٯْلڂلُْْسَ

َٳَلْقِضٹِلفَِ َإ٩َِل ٦ََلٸْلٍؿ َٮُلؾُّ ََذٯلَِؽَ َٛلتيكََيْرِٚلَع ُْٜلَرىَٳِلْثَؾ ْٕ َا َِٔل ََيٵْلڀلَُع َُٙلؿي ٮْلٹَلَت٨ْلَِ ، َاٯلري ـْ َٳِل َ٭َلڈلَم َإَِذا َُٙلؿي ،َ َ َٮَل٠لي

اَلةَِ ٦َِلڀلَْدَا٬ْلتَِتڈلِحَاٯلٵلي َ ََيٵْلڀلَُعََذٯلَِؽَِٔلََٗلټِلڂليڊِلََصاَل٘لِفَِ َوَر٬َلَعََيَدْيِفََٛلتيكَُُيَڈلِذَيَِِبَِِلَٳَلڀلٽْلَِّضڂْلِفَٮَلَِلَٮَل٠لي ،ََٛلتيكَ ،َُٙلؿي

ىََو٭َلٹَلَدَ َاٯْلڂلُْْسَ َِرْٚلپَلُف َر ََأٜلي َاٯلتيِْضپلڂِلُؿ ٬َلڂِلځَلڈل َاٯليتِل ْجَدُة َاٯلِضي َٮَلڈلڃَلڋْل َْيَْسََِإَِذا ْٕ َا ِف ٣َِلټلى ٦ََلَٞل ٮلڈًل :  أْرِف.  شٳُلَتَقرى

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ، واٍـ ٩پِڀ أٍق داود، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد

ِدْيُڂ :  -54 ٶُْٷَم ٣َپَل َّ َٜ َٵَر َريِضَ الل  ُٜ ـِ  ٍْ ـ ا َٜ ـ َٹپ٢ٍِع  َٜ ِٱْٮُځ ٩ِـ ا٥ٶ بِل   أي قَب  َّ  ط: 

 َ٠ْ ِ ٣َبَْؾ ا٥ٮ ْٷرِ ، رَ  َر٤ََٯپٍت  َٜ ْٞ ْٯَدَهپ ٤َْٯتَ ٍَ  ِ ْٞ ْٸتِفِ  ، َوَر٤َْٯَت ٍَ ِرِب ِي  ْٰ َْٓ ْٯَد ا ٍَ  ِ ْٞ ْٯَد  ، َوَر٤َْٯَت ٍَ  ِ ْٞ ، َوَر٤َْٯَت

ْٸتِفِ  ٍَ  ِي 
ِ
ْبِح  ا٥ِْٯَ٪پء ِ ٣َبَْؾ َصَلِة ا٫٥  ْٞ َٔ ا٥ٶ بِل   ، َوَر٤َْٯَت َٜ ُؾ  َْ َٓ ُيْد ًڀ  َٜ پ َ٘ ،  ٢ِٸَٷپ ط، َو٤َپَٹْځ 
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ْتٶِل َُ د  ْٱ٫َڀُ  َّ َّ  ِ ْٞ ٔ  َر٤َْٯَت َٴَع ا٥َْٱْجُر َص َٚ ُن َو َن آَٻذ  ُف ٤َپَن إَِذا َأذ  ،  ا٥بخپري، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  : َأٹ 

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -55 َڀ ٣َپَل َّ َٜ ـْ ٣ََز َٜ  ٍ ْٕ َٵ ُٜ ٍْـ  َْٓٴِؽ  ْبد ا ٯِ  َٜ َ٘ پ  ٍَ ِٵْٯُځ َأ َ٘ ِٵْٯُځ  ٸٍد اخْلُْدِري  ٣َپَل :  َ٘  :

ـْ  قلِ  ٩ِ ُ٘ َرامَِ»  : طالل  َر َاْْلَ َٳَلِْضِجِد :َ َٳَلَِضڈلِٚلَد ََٙلاَلَٙلڊِل َإ٩َِل ٓي َإِ َٛلڈلُل َاٯلرى َُ٘لٴَلدُّ ٭َْلٲَلَ َٓ ْٕ َا ََوٳَلِْضِجِد ، َ،

،  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٵٸدي، وال ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  شَوٳَلِْضِجِديََهَذاَ

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو

ِدْيُڂ :  -56 ْبِد الل ٣َپَل َّ َٜ ـِ  ٍْ پٍِِر  َِ ـْ  َٜ  ِٕ ـْ َيِزيَد ا٥َْٱِٲ َٜ ٸ پر  قُل  َ٘ ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

َ٭َلّض٧ِْلَ ُأ٦ْلٷلڂِلڋُلَ » ََأَٛلٌد ـي َُيٹْلٷلَځُل ْ َََل ٢َْلَقدَِ ََخِْضڈًل ْٕ ََوا َْْحَِر ْٕ َا َإ٩َِل َُٗلٹِلثڋُْل َوََ : َ٭َلْقٳِلِفَ، َإ٩َِل َُيّضٹَْلڌُل َِل َإڃِلي َاٯلڀليّضِلُّ ٮَلڈلَن

ڊلًَ ڊًلََوُٗلٹِلثڋُْلَإ٩َِلَاٯلڀليڈلِس٦ََلڈلٳلي ََٛلٍدَ٭َلّض٧ِْلَ َٜلڈلصي ِٕ َ ؾي ُتَ ،ََوُأِٛلپليڋْلَِٖلَاٯلْٺَلڀلڈَلئُِؿََوََلََُْتَ َٳَلِِضَٟلةَِ ،ََوڃُلٱِلْ ـْ ٦ْلډِلَٳِل ٗلڈِلٯلرُّ

ََوٳَلِْضِجداًَ ٣َلځْلرٍَ َْرُض٤ََلځُلقرًا ْٕ َا َِٖل ََوُٚلٹِلپَلڋْل ٬َلََ ، ََأْدَرٮَلْتفَُ، ََٛلڂْلڌُل ٬ََلپْلڂُلٵَلؾى اَلُة َاٯلٵلي ََأْدَرٮَلْتُف ََرُٚلٍؾ َِل .  ش ڄَليُّ

 .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف

ِدْيُڂ :  -57 ـْ َأيب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ ـِ آَُسٸ ٿ  ٍْ ِٯٸِد  َ٘ ـْ  َٜ َٷپٍب 
ِٙ ٍْـ  قَل  ا ُ٘ ِٵْٯُځ َر َ٘ ط الل  : 

ََواٯلڀليٵَلڈلَرى: »  قُل َيٲُ  َاهللَاٯْلڂلَځُلقَد ـَ َٳَلَِضڈلِٚلَدَ ٯَلٹَل ََأڃْلّضڂَِلڈلئځِِلْؿ َ٭ُلُّضقَر ُذوا َ ،  أمحد، و ٜبد ا٥رزاقأْرِف : .  ش ،َاَّتي

 .  ٍق يٯٔ، وأ شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

 اءَعالٗدَو ُسِنالرِّ

ِدْيُڂ :  -58 ـِ ا٥ْ َّ َٜ َٴَٵَڀ  َ٘ ٍْـ  پ٥ِد  پئَِ٪َڀ ٣َپ٥َْځ َْ َٜ ـْ  َٜ  ِ ْٕ ٍَ ـِ ا٥ز  ٍْ ْرَوَة  ُٜ ـْ  َٜ  : بَِٷل  

قُل  ٤َپنَ  ُ٘ ََأْٛلڂلڈَلڃلِفََِ» ط الل َر   . ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذيو ، ٩سٴؿو ، أمحد : أْرِف . شََيْذٮُلُرَاهللي٦َََلَٞلَٮُلؾى

ِدْيُڂ : ِهَلل -59 َّ  ُٜ ـِ  ٍْ ـْ َرٍِٸِع  َٜ ُٵَرَة ٍْـ َيَسپٍف  َ٘ ـْ  َٜ ٶُْدٍب ٣َپَل ِٵٸَٴَڀ  ُِ ـِ  ٍْ : 

قُل  ٣َپَل  ُ٘ ََأْرَٗلعٌَ» َ: ط الل َر َاهلل َإ٩َِل َاٯْلٽَلاَلِم َاهللَ: َأَٛلډلُّ ٓي َإِ َإٯِلََف ََأٮْل٠َلََُ، َٓ َاهللَ، واهلل َ، َو٢ُلّضَْحڈلَن

ٿْلُدَ ََٗلَدأَتََ، هلل َواْْلَ ـي ِ َيى
َكَٗلڄِلَ ََيُُضُّ  .  شا٥ٳٖى» ي وا٥ٶسپئل ، ٩سٴؿو ، أمحدو ، اٍـ أيب ٙٸبڀ : أْرِف . ش َٓ

ِدْيُڂ :  -61 ـْ َأٍِٸفِ  ٩پ٥ؽَأيِب َّ َٜ َجِٯل  ْٙ َٚپِرق إَ ٍْـ  ْٯد  ِٵَع ا٥ٶ بِل   َ٘ َ٘ ُف  ٌؾ  ط، َأٹ  ُِ پُه َر ََ ،  َوَأ

َٺُل َريب  ٣َپَل  ٢ََٲپَل  ْ٘ َٞ َأ
ِّ قَل الل ٤َٸَْػ َأ٣ُقُل  ُ٘ ڀلِلََو٦َلڈل٬لڀِلِلََوا: »  : َيپ َر َا٫ْلٻِلْرَِٖلََواْرَْحْ ،َ ْرُز٭ْلڀلِل٭ُلِؾَاٯلپلځلؿي
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َاِلِْبَڈلمََ َإِٓي َأََصڈلٗلٹَِلُف ََوآِٜلَرَ٘لَؽَ َوَوْٿَلُع َُدڃْلڂلڈَلَك ٯلََؽ ٿَلُع َجَتْ ََهڅُلَِٓء ٬ََلچلِني ِف.  ش، ر                          ، واـٍ ٩سٴؿ، و أمحد:  ْأ

ف  . ٩ِپ

ِدْيُڂ :  -61 ٵْ َّ َٜ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ْٳٍر  ٍَ ـِ َأيِب  ٍْ ْبد الل  َر٣ِل  ٣َپَل َٜ َٴٸٍْؿ ا٥ز  ُ٘ ـِ  ٍْ ٍُق مُحَٸٍْد  ِرو  يِن َأ َ َٖ ْْ : َأ

ِدي  
ِٜ پ ٶُْف  ا٥س  َٜ قَل اللِ  : ٣َپ٥ُقا : ٣َپَل َريِضَ اللُ  ُ٘ َٴٸَْؽ  : َيپ َر َٜ   ٝ َ ٭ُلقٯُلقا : » ؟ ٣َپَل  ، ٤َٸَْػ ُٹ٫َ ځُلؿي َاٯلپلي :

دٍَ َُْلَٿلي ٦ََلَٞل تِفَِ َصؾى يي ََوُذرى ََأْزَواِٚلِف ََو٦َلَٞل َإِْٗلَراِهڂلؿََ ، َآِل ٦ََلَٞل ڂلڋَْل ََصپلي َٮَلَِل دٍَ ، َُْلَٿلي ٦ََلَٞل ََوَٗلڈلِرْك ََو٦َلَٞلَ ، ،

تِفَِ يي ڂلٌدَ ،َٮَلَِلََٗلڈلَرٮْلڋَل٦ََلَٞلَآِلَإِْٗلَراِهڂلؿََ َأْزَواِٚلِفََوُذرى ،  أمحد، و ٜبد ا٥رزاق، و ٩پ٥ؽأْرِف : .  ش ،َإڃِليَؽََْحڂِلٌدََّلِ

 . ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

 اُةَنالٖص

ِدْيُڂ :  -62 َْٹ٫َپِري ٣َپَل َّ ْٕ ٍْـ آَثٶ ك ا ْبد الل  ـ أَٹس َٜ َٜ ـِ َأَٹٍس  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـُ  ٍْ َم٩َُڀ  ُُ ٶِل  َُ د  َّ  :  ،

ْٳرٍ  ٍَ پ  ٍَ ٶُْف  َأن  َأ َٜ ـِ َريِضَ اللُ  َٟ ا٥ْبَْحَرْي َٷُف إِ  ِ َٓ پ َو َتپَب 
ِٛلڂلؿَِ : » ٤َتََٿ ٥َُف َهَذا ا٥ْٳِ َاٯلري ـِ ْْحَ ،ََهِذِهَ ٗلِِْضِؿَاهللَاٯلري

َد٭َلڊِلَاٯليتِل٬ََلَرَضََر٢ُلقُلَ ڈلََر٢ُلقٯلَفَُ ٨لََِضپلٿل٦َلَٞلَاٝلط اهللَ ٬َلِريٶَلڊُلَاٯلٵلي َ ،ََواٯليتِلََأٳَلَرَاهللَِِبَ ـْ پَلځَلڈلَٳِل
٢َُلئِ ـْ ،٬ََلٿَل

٢َُلئَِؾ٬ََلْق٭َلځَلڈل٬ََلاَلَُيٹْلطَِ ٨َل٦ََلَٞلََوْٚلځِلځَلڈل٬ََلپْلڂُلٹْلٷلځَِلڈلِضپلٿلاٝل ـْ ََ، ،ََوٳَل ـْ َٳِل ٗلِِؾ٬ََلَِلَُدوََّنڈَل َاْلِ ـْ َٳِل ـَ ي ِٔلََأْرَٗلٍعََو٦ِل٪ْلِ

َََخٍْس٣ََلڈلةٌَ َٮُلؾى ـْ َٳِل ََٓلَڈلٍضَُأڃْلَثك اٯْلٺَلڀلَِؿ َٗلڀِلڋُْل ٬ََلٻِلڂلځَلڈل َََخٍْسََوَٙلاَلٙل٨َِل َإ٩َِل ـَ ي ََو٦ِل٪ْلِ ََٗلپَلٺَلڋْلَََخِْضڈلً َإَِذا ٬ََلچلَِذاَ ، ،

ََوَٙلاَلٙل٨َِلَإ٩َِلَََخٍْسََوَأْرَٗلٹِل٨َلَ ََوَأْرَٗلٹِل٨َلَإ٩َِل٢َِلتى٨َل٬ََلٻِلڂلځَلڈلَ ٬َلٻِلڂلځَلڈلَٗلڀِلڋُْلَٯَلُّضقٍنَُأڃْلثَكَٗلپَلٺَلڋْل٢َِلّتڈًل ،٬ََلچلَِذاََٗلپَلٺَلڋْل٢َِلّتڈًل

َالٿَلؾَِ ٤ََلُرو٭َلڊُل ڊٌل ََٚلَذ٦َلڊلٌَ ِٛلټلي ٬ََلٻِلڂلځَلڈل َََخٍْسََو٢َلّْضٹِل٨َل ََو٢ِلتى٨َلَإ٩َِل ََواِٛلَدًة ََٗلپَلٺَلڋْل ٬ََلچلَِذا ََيٹْلڀلِل ، ََٗلپَلٺَلڋْل ٬ََلچلَِذا ، َ:

ََو٢َلّْضٹِل٨َلَإ٩َِلَ َٯَلُّضقن٢ٍَِلّتڈًل َٗلڀِلَْتڈل ٬ََلٻِلڂلځَلڈل َتڈلِنَ َ٘لِِْضٹِل٨َل َِٛلټلي ٬ََلٻِلڂلځَلڈل ََوٳِلڈلَئڊٍل ـَ ي ٦َِل٪ْلِ ََٗلپَلٺَلڋْلَإِْٛلَدىََو٘لِِْضٹِل٨َلَإ٩َِل ٬ََلچلَِذا ،

ٿَلؾَِ َاْلَ َٯَلُّضقنٍَ ٤َلُرو٭َلَتڈل َٗلڀِلڋُْل ََأْرَٗلٹِل٨َل ٬ََلٻِللَٮُلؾى ََوٳِلڈلَئڊٍل ـَ ي ٦َِل٪ْلِ ٦ََلَٞل ََزاَدْت ٬ََلچلَِذا َِٛلټلَي ، َََخِِْض٨َل َٮُلؾى ََؤِل ،َ ڊلٌَ،

َڈل ََرِبُّ ََيٴَلڈلَء ََأْن ٓي َإِ ََصَد٭َلڊٌل ٬ََلپَلڂلَْس٬َلڂِلځَلڈل ٗلِِؾ َاْلِ ـْ َٳِل ََأْرَٗلٌع ٓي َإِ َٳَلٹَلُف ـْ ََْيٽُل َََل ـْ ٗلِِؾَ َوٳَل َاْلِ ـْ َٳِل ََٗلپَلٺَلڋْلَََخِْضڈلً ٬ََلچلَِذا ،

٣ََلڈلةٌَ ي ٬َلٻِلڂلځَلڈل ٦َِل٪ْلِ َإ٩َِل ََأْرَٗلٹِل٨َل َٮَلڈلڃَلڋْل َإَِذا ٢ََلڈلئِٿَلتځَِلڈل َِٔل َاٯْلٺَلڀلَِؿ ََصَد٭َلڊِل ََؤِل ٣ََلڈلةٌَ، ََوٳِلڈلَئڊٍل ٦ََلَٞلَ ـَ ََزاَدْت ٬ََلچلَِذا ،

٣ََلڈلَ٘لڈلنَِ ََوٳِلڈلَئڊٍلَإ٩َِلَٳِلڈلَئَت٨ْلِ ـَ ي َإ٩َِلََٙلاَلِثَٳِلڈلَئڊٍل٬ََلٻِلڂلځَلڈلََٙلاَلُث٣َِلڂَلڈلهٍَ ٦ِل٪ْلِ ،٬ََلچلَِذاََزاَدْتَ ،٬ََلچلَِذاََزاَدْت٦ََلَٞلَٳِلڈلَئَت٨ْلِ

َٳِلڈلَئڊٍل٣ََلڈلةٌَ ََأْرَٗلٹِل٨َل٣ََلڈلًةََواِٛلَدًة٬ََلپَلڂلَْس٬َلڂِلځَلڈلََ،٬ََلچلَِذاَٮَلڈلڃَلڋْلَ ٦َلَٞلََٙلاَلِثَٳِلڈلَئڊٍل٬ََلٻِللَٮُلؾى ـْ ُٚلِؾَڃَلڈل٭لٵَِلڊًلَٳِل ٢َلڈلئٿَِلڊُلَاٯلري

َڈل ََأْنََيٴَلڈلَءََرِبُّ ٓي َإِ ڊِلَُرْٗلُعَاٯلْٹُل٪ْلَِ َصَد٭َلڊٌل ٭لي َ٘لِِْضٹِل٨َلََوٳِلڈلَئڊًل٬ََلپَلڂلَْس٬َلڂِلځَلڈل ،ََؤِلَاٯلرى ٓي َإِ ـْ ََْ٘لٽُل ََأْنََ،٬ََلچلِْنَََل ٓي َرٌءَإِ

َڈل   . ا٥بخپريأْرِف :  . شََيٴَلڈلَءََرِبُّ
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ِدْيُڂ :  -63 بِْد اللَِّ َٜ ـِ  ٍْ پٍِِر  َِ ـْ  َٜ ٍْـ آٶَْٳِدِر  د  ٶُْف  ُهَٵ  َٜ :  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ٣َپَل  ُ٘ َٳَلٹْلُروٍفََصَد٭َلڊلٌَ: » ط الل َر  .  ا٩ٗ٥ذي، و ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحدأْرِف : .  شٮُلؾُّ

 اتَقَدالٖص

ِدْيُڂ :  -64 ٴَ َّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ُ٘ َٜ ـْ َأيِب اْلُبَپِب  َٜ ٍد  ـِ َأيِب ٩َُزر  ٍْ ـْ ٩َُٯپِوَيَڀ  َٜ ٶُْف  ْٸَمن  َٜ َريِضَ اللُ 

ڈلَ: » ٣َپَل  طا٥ٶ بِل   َأن   ِن٬ََلڂَلټُلقُلََأَٛلُدُهَ َٓ َٳَلپَلٽَلڈلِنََيڀلِْز ٓي ََيْقٍمَُيٵْلّضُِحَاٯْلٹِلَّضڈلُد٬َلڂِلِفَإِ ـْ ََأ٦ْلِطَٳُلڀلَْ ٳَلڈلَٳِل ځُلؿي ٻِلټلڈلًَ:َاٯلپلي

َٜلرَُ ْٔ ََأ٦ْلِطَُمِِْضٽلڈًلََ٘لپَلٻلڈلًَ َٜلپَلٻلڈًل،ََوَيټُلقُلَا ځُلؿي  .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش :َاٯلپلي

ِدْيُڂ :  -65 ِٯٸٍد اخْلُْدِري  َّ َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ْٸثِل   ـِ َيِزيَد ا٥ٴ  ٍْ  
ِ
َ٭پء َٜ ـْ  َٜ ْهِرّي  قَل  ا٥ز  ُ٘ الل  ، ٣َپَل َر

ََ: » ط ُف َُيٹِلٻلي ََيِْضَتٹْلٻِلْػ ـْ َاهلل اهللٳَل َُيٺْلڀلِِف ـِ ََيِْضَتٺْل ـْ ََوٳَل َاهلل ، ُه ْ َُيٵَل٠لى ْ ََيَتٵَل٠لي ـْ ََوٳَل ٦ََلٷَلڈلًءَ ، َُ٘لٹْلٷَلْقا ـْ ََوٯَل ،

َ ََو ٠ْلََِٜلْٟلًا َاٯلٵلي ـْ ق داود، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٜبد ا٥رزاق، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شَأَْو٢َلَعَٳِل ٩ذي، و ٍأ ،  ا٥ٗ

 .  ا٥ٶسپئلو

 اُوَيالصِّ

دِ  -66 ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ ْيُڂ : َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ّي  ِ ُٖ َْٓٲ ِٯٸد ا ٶُْف  َ٘ َٜ قُل  ٣َپَل َريِضَ اللُ  ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

اَٗلفََُ» ََوَذَ ٤ََلٹَلڈلٳَلُف ََيَدَع ََأْن َِٔل ََٛلڈلَٚلڊٌل َهلل ٬ََلپَلڂْلَس َٗلِِف ََواٯْلٹَلٿَلَؾ وِر َاٯلزُّ َ٭َلْقَل ََيَدْع ْ َََل ـْ ،  أمحد:  أْرِف.  شٳَل

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ق داودأٍ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -67 پ ُهَرْيَرَة َيُٲقُل َّ ٍَ ِٵَع َأ َ٘ ُف  پِت َأٹ  ي  قُل  َأيِب َصپ٥ٍِح ا٥ز  ُ٘ ٦ََلٿَلِؾَ » : طالل  : ٣َپَل َر ٮُلؾُّ

ََأْٚلِزيَٗلِفَِ َِٖلََوَأڃَلڈل ُف ٬ََلچلڃِلي ڂَلڈلَم َاٯلٵلى ٓي َإِ َٯَلُف َآَدَم ـِ َ اْٗل َُٚلڀليڊلٌَ،ََواٯلٵلى ََيْر٬ُلڌْلَ ڂَلڈلُم ٬ََلاَل ََأَٛلِدٮُلْؿ ََصْقِم ََيْقُم َٮَلڈلَن ََوإَِذا ،

ََيٵْلَخډْلَ َٓ ََو َاٳْلُرٌؤََصڈلئٌِؿَ َيْقٳَلئٍِذ ٬ََلپْلڂلَټُلْؾَإِنى َ٭َلڈلَ٘لپَلُف ََأْو ََأَٛلٌد ٣ََلڈلََتَُف ََ-،٬ََلچلِْن َ٘ل٨ْلِ ٍدَ -ٳَلري ،ََواٯليِذيَڃَلٻْلُسَُْلَٿلي

ڈلئِِؿََأ٤ْلڂلََ پُلقُف٬ََلِؿَاٯلٵلي َِريِحَاْٝلِِْضِؽَٗلڂَِلِدِهََلُ ـْ َٳِل ڈلئِِؿ٬ََلْرَٛلَتڈلِنََيٻْلَرُٛلځُلَِلَ ډُل٦َِلڀلَْدَاهللََيْقَمَاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊِل :َإَِذاَ ،ََوٯلپِلٵلي

٬ََلِرَحَٗلٵِِلڂَلڈلٳِلِفَ َأ٬ْلٷَلَر٬ََلِرَحَٗلٻِِلٷْلِرهَِ ََوَٚلؾي ُف٦ََلزي ،  أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  ش،ََوإَِذاَٯَلټِلَلََرٗلي

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و خپريا٥ب، و ا٥دار٩لو

ِدْيُڂ :  -68 ـِ ا٥َْٯپِص َّ ٍْ ْٵِرو  َٜ ـِ  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ ـِ َأْوٍس ا٥ث َٲِٱل   ٍْ ْٵِرو  َٜ ـْ  َٜ ٍْـ ِديٶَپٍر  ْٵرو  َٜ

قُل  ُ٘ ََداُودََ : » طالل  ٣َپَل: ٣َپَل َر َاهللَِصڂَلڈلُم َإ٩َِل ڂَلڈلِم َاٯلٵلى َ َأَٛلډلُّ ََوَأَٛلډلُّ ََداُودَََ، َاهللََصاَلُة َإ٩َِل اَلِة ،َ اٯلٵلي
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٢َُلُد٢َلفَُ ََوَيڀلڈَلُم َُٙلپُلَثُف ََوَيټُلقُم َڃلٵِْلٻَلُف ََيڀلڈَلُم ََيْقٳلڈلًَ ٮَلڈلَن ََوُيٻْلٷلُِر ََيْقٳلڈًل ََيٵُلقُم ََوٮَلڈلَن ،  ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  ش ،

 .  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸديوال

 ٗراحَل

ِدْيُڂ :  -69 ٍ ٣َپَل َّ ْٞ َس ُّ ـِ  ٍْ   
ِٝ
َٜ ٍْـ  د  ـْ أٍٸف ُهَٵ  َٜ د  ٍْـ ُهَٵ  ْٯَٱر  ـِ  َِ ٍْ پٍِِر  َِ  َٔ َٜ ْٴٶَپ  َْ : َد

ْبدِ  قلِ  ، ٢َُٲْٴُځ  الل َٜ ُ٘ ِڀ َر ج  َّ ـْ  َٜ يِن  ْ ِٖ ْْ قَل  ، ٢ََٲپَل  ، ٢ََٲپَل ٍَِٸِدِه ٢ََٯَٲَد َِْسٯپً  طالل  : َأ ُ٘ الل  : إِن  َر

َٞ َلْ َيُڃ   ٩ََٳَڂ ط 
ِ ٶ ِ٘ قَل  َِْسَع  ُ٘ ِة َأن  َر َن ِي ا٥ٶ پِس ِي ا٥َْٯپِذَ ُُؿ  َأذ  پج  ط الل  ،  َّ  ٌ٠ٍََ ، ٢ََٲِدَم آَِْديٶََڀ 

قلِ  ُ٘ ََؿ  ٍَِر ُٷْؿ َيْٴَتِٵُس َأْن َيٺ ٌٕ ٤ُٴ 
َٵٴِفِ ط الل  ٤َثِ َٜ ْٸٶَ  َوَيْٯَٵَؾ ٩ِْثَؾ  ََ ت ك َأ َّ ٶَپ ٩ََٯُف  ِْ پ َذا اْلَُٴْٸَٱِڀ ، ٢ََخَر

ْٳرٍ  ٍَ ـَ َأيِب  ٍْ َد  َٵْٸٍس ُهَٵ  ُٜ َمُء ٍِٶُْځ  ْ٘ قلِ  ٢ََق٥ََدْت َأ ُ٘ َٟ َر َٴْځ إِ َ٘ : »  ؟ ٣َپَل  ٤َٸَْػ َأْصٶَعُ ط الل  ، ٢ََٺْر

قُل  ش ا٫ْلَتِِض٧ِلََوا٢ْلَتْثٻِلِريَٗلَِثْقٍبََوَأْٛلِرٳِلل ُ٘ ٔ  َر َْْٓسِجدِ ط الل  ، ٫َ٢َ ُُؿ  َر٤َِٿ  ِي ا ت ك إَِذا ،  َّ ا٥َْٲ٫َْقاَء 

 
ِ
َٔ ا٥َْبْٸَداء َٜ َتَقْت ٍِِف َٹپ٣َُتُف  ْ٘ ـْ َرا٤ٍِٿ َو٩َپشٍ  ا َ َيَدْيِف ٩ِ ْٞ ٍَ ي  ِ٧ٍََ َٟ ٩َد   ـْ َيِٵٸٶِِف ٩ِثَْؾ  ، َٹَٮْرُت إِ َٜ ، َو

ـْ َيَسپِرِه ٩ِثَْؾ َذ٥َِؽ  َذ٥َِؽ  َٜ ْٴِٱِف ٩ِْثَؾ َذ٥َِؽ  ، َو َْ ـْ  قُل  ، َو٩ِ ُ٘ َٴْٸِف َيٶِْزُل ٍَ ط الل  ، َوَر َٜ ُٷِرَٹپ َو ْٛ َ َأ ْٞ

ِٵْٴٶَپ ٍِفِ  ا٥ُْٲْرآنُ  َٜ  
ٍ
ء ـْ َرْ ِٵَؾ ٍِِف ٩ِ َٜ ٺِويَٴُف َو٩َپ  ََ ٸدِ  ، َوُهَق َيْٯِرُف  ِّ َٯَلّضيڂلَْؽَ:»  ، ٢ََٺَهؾ  ٍِپ٥ت ْق ځُلؿي َاٯلپلي ٯَلّضيڂلَْؽ

يَؽَٯَلَؽَٯَلّضيڂْلَؽَ ََذِ َٓ َٯَلَؽَ ٯَلّضيڂْلَؽَ ََواٯلڀلىٹْلٿَلڊَل ٿْلَد َاْْلَ يَؽَٯلََؽََ،َإِني ََذِ َٓ ، َوَأَهؾ  ا٥ٶ پُس ِبََذا ا٥ ِذي ش َواٝلپْلَؽَ

قُل  هُيِٴ قَن ٍِفِ  ُ٘ ْٸًئپ ٩ِٶْفُ ط الل  ، ٢ََٴْؿ َيُرد  َر َٙ َٴْٸِٷْؿ  قُل  َٜ ُ٘ ْٴبَِٸَتفُ ط الل  ، َو٥َِزَم َر پٍِرٌ  ََ َِ َريِضَ اللُ  ، ٣َپَل 

ٶُْف  ٓ  اْلَڃ  ٥َْسٶَ َٜ ـَ  پ َٹْٯِرُف ا٥ُْٯْٵَرةَ : ٥َْسٶَپ َٹٶِْقي إِ ٤ْ َتَٴَؿ ا٥ر  ْ٘ ٸْٶَپ ا٥َْبْٸَځ ٩ََٯُف ا ََ ت ك إَِذا َأ َّ پ  ،  ًُ َل َُ ، ٢ََر٩ََؾ 

ٍَٯپً  َراِهٸَؿ  َو٩ََ٪ك َأْر ٍْ َٟ ٩ََٲپِم إِ ؿ  َٹَٱَذ إِ ُُ َلم،  َٴْٸِف ا٥س  ٔ  ﴾  : ﴿ ، ٢ََٲَرأَ  َٜ َٲپِم إٍراهٸؿ ٫َ٩ُ ُذوا ٩ِـ ٩ 
ِ ،  َوات 

َ ا٥َْبْٸِځ ٢ََجَٯَؾ  ْٞ ٍَ ْٸٶَُف َو ٍَ ََْٓٲپَم  ِ  ا ْٞ ٤َْٯتَ ٌد ﴾  : ﴿ ، ٢ََٳپَن َيْٲَرُأ ِي ا٥ر  َّ َپ   ، ﴿ ٣ُْؾ ُهَق الل َأ َو٣ُْؾ َيپ َأهي 

َتَٴَٵفُ  ا٥َْٳپ٢ُِروَن ﴾ ْ٘ ـِ ٢َپ ٤ْ َٟ ا٥ر  َع إِ َِ ُُؿ  َر َٱپ ٢ََٴم  َدَٹپ ٩ِـ ا ،  َٟ ا٫٥  َرَج ٩ِـ ا٥ْبَپِب إِ َْ ُُؿ   َٱپ ٣ََرأَ ،   ٫٥  :           

َٯپِئِر الل﴾  ﴿ َٙ ـْ  َْْٓرَوَة ٩ِ َٱپ وا َدَأ الل ٍِفِ  إِن  ا٫٥  ٍَ َدُأ ٍَِم  ٍْ َٴْٸفِ  ، َأ َٜ َٱپ ٢ََر٣َِل  ت ك َرَأى ا٥َْبْٸَځ  ، ٢َبََدَأ ٍِپ٫٥  َّ  ،

َتْٲَبَؾ ا٥ِْٲبَْٴڀَ  ْ٘ ُه َو٣َپَل  ٢َپ َ  ٖ َد الل َ َو٤َ  ّ َٓ إ٥َِفَ  ، ٢ََق يَؽ ٥َفُ  :  َٓ َذِ َدُه  ّْ ٓ  الل َو ، ٥َُف آْٴُؽ َو٥َُف اْلَْٵُد َوُهَق  إِ

 ٣َِديرٌ 
ٍ
ء َٔ ٤ُؾ  َرْ َدهُ  َٜ ّْ َزاَب َو ّْ َ ْٕ بَْدُه َوَهَزَم ا َٜ َدُه َوَٹ٧ََ  ْٜ َدُه َأْٹَجَز َو ّْ ٓ  الل َو َٓ إ٥ََِف إِ  ،  َ ْٞ ٍَ پ  َٜ ُُؿ  َد  ،

 َُ اٍت َذ٥َِؽ ٣َپَل ٩ِْثَؾ َهَذا   . َلَث ٩َر 
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َٯك  َ٘ ـِ ا٥َْقاِدي  ْ٭ ٍَ ت ك إَِذا اْٹ٫َب ْځ ٣ََد٩َپُه ِي  َّ َْْٓرَوِة  َٟ ا ت ك  ُُؿ  َٹَزَل إِ َّ ََپ ٩ََ٪ك  ت ك إَِذا َصِٯَد َّ  ،

ََك آْرَوةَ  َٱپ َأ َٔ ا٫٥  َٜ َٔ آْرَوِة ٤ََم ٢ََٯَؾ  َٜ ََٚقا٢ِِف  ، ٢ََٱَٯَؾ  ُر  ِْ ت ك إَِذا ٤َپَن آ َّ َٔ آَْْرَوةِ ،  : ٥َْق َأين   ، ٢ََٲپَل  َٜ

ْٵَرةً  ُٜ َٯْٴُتَٷپ  َِ ِؼ اْلَْدَي َو ُ٘ ْ َأ ْرُت َل ٍَ َتْد ْ٘ ـْ َأ٩ِْري ٩َپ ا َتْٲَبْٴُځ ٩ِ ْ٘ ـْ ٤َپَن ٩ِٶُْٳْؿ ٥َٸَْس ٩ََٯُف َهْدٌي  ا ، ٢ََٵ

ْٵَرةً  ُٜ ـُ  ٢َْٴَٸِحؾ  َو٥َْٸْجَٯْٴَٷپ  ٍْ ا٣َُڀ  ْٯُ٪ؿٍ  ٩پ٥ؽ، ٢ََٲپَم ُسَ ُِ ـِ  قَل الل ٢ََٲپَل  ٍْ ُ٘ ، َأ٥َِٯپ٩ِٶَپ َهَذا َأْم  : َيپ َر

ٍَدٍ  َ
قُل  ِٕ ُ٘ َرى َو٣َپَل ط الل  ؟ ٢ََ٪ب َؽ َر ْْ ُ ْٕ َدًة ِي ا ِّ ْؾ  َأَصپٍَِٯُف َوا ٍَ  َٓ  ِ ْٞ ََ َٴِځ ا٥ُْٯْٵَرُة ِي اْلَڃ  ٩َر  َْ : َد

ٍَدٍ  ٍد َأ ٍَ َ
ـِ ٍُِبْدِن ا٥ٶ   ِٕ   ٩ِـ ا٥َْٸَٵ

ِٝ
َٜ ؾ  َو٥َبَِسْځ َُِٸپًٍپ  طبِل  ، َو٣َِدَم  َّ ـْ  ٶَْٷپ مِم  َٜ َد ٢َپَِٚٵَڀ َريِضَ الل  َِ ٢ََق

َٴْٸَٷپ َٜ َذا ، ٢ََٲپ٥َْځ  َصبِٸًٰپ َوا٤َْتَحَٴْځ ٢ََٺْٹَٳَر َذ٥َِؽ    َيُٲقُل ٍِپ٥ِْٯَراِق  ، ٣َپَل  : إِن  َأيِب َأ٩ََريِن ِبَ
ِٝ
َٜ :  : ٢ََٳپَن 

قلِ  ُ٘ َٟ َر قلِ  طالل  ٢ََذَهْبُځ إِ ُ٘ َٵَڀ ٥ِٴ ِذي َصٶََٯْځ ٩ُْستَْٱتًِٸپ ٥َِر
َٔ ٢َپِٚ َٜ ًٙپ  ٶُْف ط الل  ُهَر  َٜ ٢ِٸَم َذ٤ََرْت 

َٴٸَْٷپ َٜ ُف َأين  َأْٹَٳْرُت َذ٥َِؽ  َُ ْ َٖ ْْ َٞ ٢ََرْضَځ اْلَڃ   ، َصَد٣َْځ  : َصَد٣َْځ  ، ٢ََٲپَل  ٢ََٺ
ِّ :  ؟ ٣َپَل  ، ٩َپَذا ٣ُْٴَځ 

ق٥َُؽ : ا٥ٴ ُٷؿ  إيِن   ٣ُْٴُځ  ُ٘ ُڀ اْلَْدِي  ، ٣َپَل  : ٢َټِن  ٩َِٯَل اْلَْدَي ٢ََل َتِؾ   ، ٣َپَل   ُأِهؾ  ٍَِم َأَهؾ  ٍِِف َر َٜ : ٢ََٳپَن َجَپ

ََك ٍِِف ا٥ٶ بِل   ـِ َوا٥ ِذي َأ ـَ ا٥َْٸَٵ ٩ِ  
ِٝ
َٜ ِذي ٣َِدَم ٍِِف  ُ  ، ٣َپَل  ٩ِپَئڀً  طا٥  ُٷْؿ َو٧٣َ  ٓ  ا٥ٶ بِل  : ٢ََحؾ  ا٥ٶ پُس ٤ُٴ  وا إِ

ـْ ٤َپَن ٩ََٯُف َهْدٌي  ط َٟ ٩ِٶًك ٢ََٺَهٴ قا ٍِپْلَڃ   َو٩َ ُٷقا إِ  ِ َق ََ ِوَيِڀ  ْ  ٗ قُل  ، ٢ََٴم  ٤َپَن َيْقُم ا٥ ُ٘ ط الل  ، َوَر٤َِٿ َر

ِرَب َوا٥ِْٯَ٪پَء َوا٥َْٱْجرَ  ْٰ َْٓ ْٷَر َوا٥َْٯ٧َْ َوا ٔ  ِبَپ ا٥ٮ  ؿ  ٩ََٳَڂ ٣َ  ٫َ٢َ ُُ ْٵُس ،  َٴَٯِځ ا٥٪  َٚ ت ك  َّ ٸًل 
، َوَأ٩ََر  ٴِ

ُب ٥َُف ٍِٶَِٵَرةَ  َُرْضَ َٯٍر  َٙ ـْ  قُل  ٍُِٲب ٍڀ ٩ِ ُ٘ َْْٓ٪َٯِر ط الل  ، ٢ََسپَر َر ٶَْد ا ِٜ ُف َوا٣ٌِػ  ٓ  َأٹ  ََُ٪ؽ  ٣َُرْيٌش إِ  َٓ َو

ٸ ڀِ  اْلََرامِ 
٫ْٶَُع ِي اْلَپِهٴِ ََ پزَ  ، ٤ََم ٤َپَٹْځ ٣َُرْيٌش  َِ قُل  ، ٢ََٺ ُ٘ َد ا٥ُْٲب َڀ ٣َْد ط الل  َر َِ َر٢ََڀ ٢ََق َٜ ََك  ت ك َأ َّ

ْځ ٥َُف ٍِٶَِٵَرةَ  ٍَ َٴْځ ٥َفُ  ُضِ ِّ  ٢َُر
ِ
ْٵُس َأ٩ََر ٍِپ٥َْٲ٫َْقاء ت ك إَِذا َزا١َِځ ا٥٪  َّ ـَ ا٥َْقاِدي  ، ٢َٶََزَل ِبَپ  ْ٭ ٍَ ََك  ، ٢ََٺ

 . ٢ََخَ٭َٿ ا٥ٶ پَس 

َٴِد٤ُْؿ : إِن  ِد٩َپَء٤ُْؿ َوَأ٩ْ  َو٣َپَل   ٍَ ْٷِر٤ُْؿ َهَذا ِي  َٙ َٴْٸُٳْؿ ٤َُحْر٩َِڀ َيْق٩ُِٳْؿ َهَذا ِي  َٜ َراٌم  َّ َقا٥َُٳْؿ 

ڀٌ  َهَذا َٜ ٸ ِڀ ٩َْقُضق
َځ ٣ََد٩َل  ٩َْقُضقٌع َوِد٩َپُء اْلَپِهٴِ ٸ ِڀ َتْ

ـْ َأ٩ِْر اْلَپِهٴِ ٩ِ 
ٍ
ء َٓ ٤ُؾ  َرْ َل َدٍم  ، َأ ، َوإِن  َأو 

ـْ ِد٩َپئِ  ْٯٍد ٢ََٲَتَٴْتُف ُهَذْيٌؾ َأَضُع ٩ِ َ٘ ٶِل  ٍَ ِضٯًپ ِي  ْ َٗ ـِ اْلَپِرِث ٤َپَن ٩ُْس ٍْ ـِ َرٍِٸَٯَڀ  ٍْ ٸ ِڀ  ٶَپ َدُم ا
پ اْلَپِهٴِ ٍَ ، َوِر

ُف ٩َْقُضقٌع ٤ُٴ فُ  ٩َْقُضقعٌ  ٴِِٿ ٢َټِٹ  ْبِد آ٭  َٜ ـِ  ٍْ ب پِس  َٜ پ  ٍَ پَٹپ ِر ٍَ پ َأَضُع ِر ًٍ ُل ِر ُٲقا الل ِي  ، َوَأو   َ  ، ٢َپ
ِ
 ا٥ٶ َسپء

ـ  ٍَِٺ٩َپِن الل ْذُتُقُه َْ ـ  ٍَِٳٴَِٵِڀ الل ٢َټِٹ ُٳْؿ َأ ُٷ َِ َتْحَٴْٴُتْؿ ٢ُُرو ْ٘ ُٳْؿ  ، َوا َٙ ـَ ٢ُُر َٓ ُيقِٚئْ ـ  َأْن  َٴْٸِٷ َٜ ، َو٥َُٳْؿ 
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ْٳَرُهقَٹفُ  ََ ًدا  َّ ٍح  َأ  َٖ ٩ُ َ ْٕ پ ١َ ًٍ ـ  َضْ قُه ٍُ ـَ َذ٥َِؽ ٢َپْضِ ـ   ، ٢َټِْن ٢ََٯْٴ ـ   ، َوَلُ ْسَقهُتُ
ـ  َو٤ِ َٴْٸُٳْؿ ِرْز٣ُُٷ َٜ

َْْٓٯُروِف  ت٫ََْٵتُْؿ ٍِفِ  ٍِپ ْٜ ْٯَدُه إِْن ا ٍَ ٬ِٴ قا  ََ ـْ  َر٤ُْځ ٢ِٸُٳْؿ ٩َپ ٥َ ََ ٶ ل ٢ََم  : ٤َِتپَب الل ، َو٣َْد  َٜ ْسَٺ٥ُقَن  َُ ، َوَأْٹُتْؿ 

َځ َوأَ  ؟ ٣َپ٥ُقا َأْٹُتْؿ ٣َپِئُٴقنَ  ْٰ ٴ  ٍَ ْيَځ َوَٹ٫َْحَځ : َٹْ٪َٷُد َأٹ َؽ ٣َْد    د 
ِ
َمء َٟ ا٥س  ِڀ َيْر٢َُٯَٷپ إِ ٍَ ب پ ، ٢ََٲپَل ٍِټِْصَبِٯِف ا٥س 

َٟ ا٥ٶ پسِ  اٍت  َوَيٶُْٳُتَٷپ إِ ََُلَث ٩َر  َٷْد  ْٙ َٷْد ا٥ٴ ُٷؿ  ا ْٙ  . : ا٥ٴ ُٷؿ  ا

ٔ  ا٥ٮ ْٷرَ   ُُؿ  َأ٣َپَم ٫َ٢َ َن  ٔ  ا٥َْٯ٧َْ  ُُؿ  َأذ  ُُؿ  َأ٣َپَم ٫َ٢َ ْٸئًپ ،  َٙ ْٸٶَُٷَم  ٍَ ْ ُي٫َؾ   ُُؿ  َر٤َِٿ  ، َوَل  ،

قُل  ُ٘ َخَراِت ط الل  َر َٟ ا٫٥   إِ
ِ
ـَ َٹپ٣َتِِف ا٥َْٲ٫َْقاء ْ٭ ٍَ ََك آَْْق٣َِػ ٢ََجَٯَؾ  ت ك َأ َّ  َ ْٞ ٍَ ْبَؾ آَ٪پِة  َّ َٯَؾ  َِ ، َو

تَْٲَبَؾ ا٥ِْٲبَْٴڀَ  ْ٘ ٍَ  َيَدْيِف َوا ت ك ١ََر َّ ت ك ١َپَب ، ٢ََٴْؿ َيَزْل َوا٣ًِٱپ  َّ ٸًل 
ْٱَرُة ٣َٴِ ْٵُس َوَذَهَبْځ ا٫٥  ِځ ا٥٪ 

ْٴَٱفُ  ا٥ُْٲْرُص  َْ پ٩ََڀ  َ٘ قُل  ، َوَأْرَدَف ُأ ُ٘ َٷپ ط الل  ، َوَد٢ََع َر َ٘ ت ك إِن  َرأ َّ ٩َپَم   ا٥ز 
ِ
ٶََؼ ٥ِْٴَٲ٫َْقاء َٙ َو٣َْد 

ٴِفِ  ّْ َ  ، َوَيُٲقُل ٍَِٸِدِه ا٥ُْٸْٵٶَك ٥َُٸ٫ِٸُٿ ٩َْقِرَك َر ٳِٸٶَڀَ : َأهي  ٳِٸٶََڀ ا٥س  َبپِل  پ ا٥ٶ پُس ا٥س  ـْ اْلِ بًْل ٩ِ َّ ََك  َم َأ ، ٤ُٴ 

ك َلَپ ٣َٴِٸًل  َْ ْ  َأْر ،َوَل
ِ
ْٞ ٍد َوإ٣َِپ٩ََت

ِّ ِرَب َوا٥ِْٯَ٪پَء ٍَِٺَذاٍن َوا ْٰ َْٓ پ ا ٔ  ِبَ ََك آْزَد٥َِٱَڀ ٫َ٢َ ت ك َأ َّ ٫َْٯَد  ََ ت ك  َّ  ، 

ْٸئپً  َٙ ْٸٶَُٷَم  ٍَ قُل  ُيَسب ْح  ُ٘ ُُؿ  اْضَ٭َجَع َر بُْح ط الل  ،  َ ٥َُف ا٫٥   ٞ َب ََ  َٞ
ِّ ٔ  ا٥َْٱْجَر  َٴَع ا٥َْٱْجُر َوَص َٚ ت ك  َّ

 . ٍَِٺَذاٍن َوإ٣َِپ٩َڀٍ 

َٴُف   ُه َوَهٴ  َ  ٖ پُه َو٤َ َٜ َتْٲَبَؾ ا٥ِْٲبَْٴَڀ ٢ََد ْ٘ ََك آَْْ٪َٯَر اْلََراَم ٢َپ ت ك َأ َّ َدهُ ُُؿ  َر٤َِٿ ا٥َْٲ٫َْقاَء   ّ ، ٢ََٴْؿ  َوَو

ْٵُس  ْ٭ُٴَع ا٥٪  ََ ّدًا ٢ََد٢ََع ٣َْبَؾ َأْن  ِِ َٱَر  ْ٘ ت ك َأ َّ ب پسٍ  َيَزْل َوا٣ًِٱپ  َٜ ـَ  ٍْ ًل  ، َوَأْرَدَف ا٥َْٱ٬َْؾ  ُِ ، َو٤َپَن َر

ٸمً  ِ٘ َٸَض َو ٍْ ْٯِر َأ ـَ ا٥٪  َس قُل  َّ ُ٘ ـَ ط الل  ، ٢ََٴم  َد٢ََع َر ِري ـٌ َيْ ُٯ ُٛ ْت ٍِِف  َ٭ِٱَؼ ا٥َْٱ٬ُْؾ َيٶُْٮُر ، ٢َ  ٩َر 

ـ   قُل  إ٥َِْٸِٷ ُ٘ ِر َيٶُْٮرُ ط الل  ، ٢ََقَضَع َر َْ ْٔ ؼ  ا َٟ ا٥٪  َٷُف إِ ِْ َل ا٥َْٱ٬ُْؾ َو ِف ا٥َْٱ٬ِْؾ ٢ََحق  ِْ َٔ َو َٜ ،  َيَدُه 

قُل  ُ٘ َل َر ِف ا٥َْٱ٬ْؾِ ط الل  ٢ََحق  ِْ َٔ َو َٜ ِر  َْ ْٔ ؼ  ا ـْ ا٥٪  َٷفُ  َيَدُه ٩ِ ِْ ُف َو ِر َيٶُْٮرُ  ، َي٧ِْ َْ ْٔ ؼ  ا ـْ ا٥٪  ٩ِ  ،

َك ٣َٴِٸلً  ٍ ٢ََحر  ـَ ُهرَس  ْ٭ ٍَ ََك  ت ك َأ ت ك  َّ َّ ى  َ ْٖ َٔ اْلَْٵَرِة ا٥ُْٳ َٜ تِل َتُْرُج  َ٭ك ا٥  ْ٘ َٴَؽ ا٥٭ ِريَؼ ا٥ُْق َ٘ ُُؿ    ،

٫ََٸپٍت  َّ َجَرِة ٢ََر٩َپَهپ ٍَِسْبِع  ٶَْد ا٥٪  ِٜ تِل  ََك اْلَْٵَرَة ا٥  ُ  َأ  ٖ ٨َ اخْلَْذِف ، ُيَٳ َّ ٫َپٍة ٩ِٶَْٷپ ٩ِْثِؾ  َّ ،   ٩ََع ٤ُؾ  

ـِ ا٥َْقاِدي ْ٭ ٍَ ـْ   . َر٩َك ٩ِ

َٞ ٍَِٸِدهِ   ت 
ِ٘ پ َو ًُ َل َُ َْٓٶَْحِر ٢َٶََحَر  َٟ ا َف إِ ٤َُف ِي َهْديِفِ  ُُؿ  اْٹ٧ََ َ َوَأْذَ َٖ ٴِٸًّپ ٢َٶََحَر ٩َپ ١َ َٜ َ٭ك  ْٜ ُُؿ  َأ  ،  ،

ـْ ٤ُؾ   ؿ  َأ٩ََر ٩ِ َدَٹٍڀ ٍَِب٬َْٯٍڀ ٢َُجِٯَٴْځ ِي ٣ِْدٍر ٢َُ٭بَِخْځ  ُُ ـْ ٩ََر٣َِٷپ ٍَ پ ٩ِ ٍَ ـْ َلِْٵَٷپ َوَذِ ُُؿ  َر٤َِٿ  ، ٢ََٺ٤ََل ٩ِ  ،
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قُل  ُ٘ َڀ ا٥ٮ ْٷرَ ط الل  َر ٔ  ٍَِٵٳ  َٟ ا٥َْبْٸِځ ٫َ٢َ َٔ َز٩َْزمَ  ٢ََٺ٢َپَض إِ َٜ ٴِِٿ َيْسُٲقَن  ْبِد آ٭  َٜ ٶِل  ٍَ ََك  ،  ، ٢ََٺ
ْبِد آ٭ ٴِِٿ  پَل ٢َٲَ  َٜ ٶِل  ٍَ قا  ُٜ ُځ ٩ََٯُٳؿْ  : اْٹِز ْٜ َٲپَيتُِٳْؿ ٥َٶََز

ِ٘  َٔ َٜ ٴَِبُٳْؿ ا٥ٶ پُس  ْٰ َٓ َأْن َي ٢َٶَپَو٥ُقُه َد٥ًْقا ،  ، ٢ََٴْق

َب ٩ِٶْفُ  ق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحدو،  ٩پ٥ؽأْرِف : .  ٠َ٢َِ ـ ٩پِف، وا ٍأ  .  ا٥ٶسپئل،  و ا٩ٗ٥ذي، و ٍ

 ُسِبالٖصَو الُءَباِلَو ُصأئَياجَل

ٍْـ -71 پِصؿ  َٜ ِدْيُڂ :  ـِ َأيِب َو٣َپصٍ  َّ ٍْ ْٯِد  َ٘ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ْٯٍد  َ٘ ـِ  ٍْ ـْ ٫ْ٩َُٯِٿ  َٜ َريِضَ  َأيِب ا٥ٶ ُجقِد 

ٶُْف  َٜ َلًء ٣َپَل  : ٣ُْٴُځ  : ٣َپَل اللُ  ٍَ د   َٙ قَل الل َأي  ا٥ٶ پِس َأ ُ٘ َاٯل » : َيپ َر َُٙلؿي ڃَْلّضڂَِلڈلُء ْٕ ٳَْلثَُؾَا ْٕ َا َُٙلؿي قَن ڈلِْلُ ٵلي

َاٯلڀليڈلسَِ ـْ ٳَْلَثُؾَٳِل ْٕ ُٚلُؾ٦ََلَٞلََٛلَِضډِلَِديڀلِفََِ، ٬َلڈل َوإِْنَٮَلڈلَنَِٔلََ، ٬َلچلِْنَٮَلڈلَنَِٔلَِديڀلِِفََصاَلَٗلڊٌلَِزيَدَِٔلََٗلاَلئِفََِ، ُيّْضتََٞلَاٯلري

َػ٦ََلڀلْفَُ ڊٌلَُٜلٻلى َْرِضَٯَلڂْلَس٦ََلپَلڂْلِفََٜلٷلڂِلَئڊلٌََوٳَلڈلََيَزاُلَاٯْلَّضاَلُءَٗلڈِلٯْلٹَلّضِْدََٛلتيكَيَََ، ِديڀلِِفَِر٭لي ْٕ ٦ََلَٞل٥ََلځْلِرَا أْرِف  . شَٿْلِٰلَ

  . ، وا٥ٶسپئل ، وا٩ٗ٥ذي ، واٍـ ٩پِف ، وا٥دار٩ل أمحد: 

ِدْيُڂ :  -71 ك ٣َپَل َّ َ٘ ـَ َأيِب ٩ُق ٍْ ْرَدَة  ٍُ پ  ٍَ ِٵَع َأ َ٘ ُف  ْٳَسٳِل  َأٹ  ٸَؾ ا٥س 
ِٜ َم ْ٘ ٍْـ إِ َراِهٸؿ  ٍْ ِٵْٯُځ  إِ َ٘  :

 َ٘ پ ٩ُق ٍَ قُل  ك ٩َِرارًا َيُٲقُل َأ ُ٘ َٳَلڈلَ : » طالل  : ٣َپَل َر َٳِلثُْؾ َْٚلِر ْٕ َا ـْ َٳِل َٯلَُف َٮُلتډَِل ٢ََلڈل٬َلَر ََأْو َٳَلِرَضَاٯلْٹَلّْضُد إَِذا

  . أٍق داود، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش ٮَلڈلَنََيٹْلٿَلُؾَٳُلټِلڂلًِلََصِحڂلحڈلًَ

ِدْيُڂ :  -72 ـْ َأٍِٸفَّ َٜ ـِ  مْحَ بِْد ا٥ر  َٜ ٍْـ  ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  ا٥ٶ بِل   ا٥َْٯلَء  َٜ َٳَلڈلَتَ: »  ٣َپَل ط،  إَِذا

ََٙلاَلَٙلڊلٍَ ـْ َٳِل ٓي َإِ ٦ََلٿَلپُلُف ٦ََلڀلُْف َاڃْلټَلٷلََع ڃْلَِضڈلُن ََٚلڈلِرَيڊلٍَ اْلِ ََصَد٭َلڊٍل ـْ َٳِل ٓي َإِ َٗلِفَِ ، َُيڀلَْتٻَلُع ٦َِلپْلٍؿ ََأْو ََيْد٦ُلقَ ، ََصڈلٯلٍِح ََوٯلٍَد ََأْو ،ََََََََََ

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ار٩لا٥د، و أمحد:  أْرِف . شَٯلَفَُ

ِدْيُڂ :  -73 بِْد الل ٣َپَل َّ َٜ ـْ  َٜ وق  قُل  ٩َرْسُ ُ٘ َبَالُدوَدَ: »  طالل  : ٣َپَل َر َََضَ ـْ ٯَلڂْلَسَٳِلڀليڈلَٳَل

َالڂُلقَبََوَد٦َلڈلَٗلَِد٦ْلَقىَالڈلِهپلڂِليڊلَِ ،  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  شََو٣َلؼي

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِفوا

ِدْيُڂ :  -74 ْهِرّي َّ ِٯٸدِ  ا٥ز  َ٘ ـْ  َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،  َٜ ـِ ا٥ٶ بِل   ،  َٜ ٦ُلقاَ: » ، ٣َپَل  ط،  َأرْسِ

ڀلڈَلَزةَِ َإٯَلڂْلفَِ ٗلڈِلْلِ ٳُلقََّنڈَل َُ٘لټَلدى ٬ََلَخْٟلٌ ڊًل ََصڈلِْلَ ََ٘لُؽ ٬ََلچلِْن َذََ ، ٫ََلْٟلَ ََ٘لُؽ ََوإِْن َِر٭َلڈلٗلٽُِلؿَْ، ـْ ٦ََل ََ٘لٶَلٹُلقڃَلُف ٬ََل٪َل  .  شٯلَِؽ

،  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٵٸدي، وال ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف

 .  ا٥ٶسپئلو
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ِدْيُڂ :  -75 ـْ َأَٹٍس َأن  ا٥ٶ بِل  َّ َٜ پٍٍِځ  َُ ـْ  َٜ ََأَٛلُدَ : » ٣َپَل  طمَح پد  ََيَتٿَلڀلي٨َلي ََٓ ََُض  ـْ ٮُلْؿَاٝلْقَتَٳِل

ـَْ َأَصڈلَٗلفَُ ََوٯَلٽلِ َِٖلَ ، ََٜلْٟلًا َاٯْلَق٬َلڈلُة َٮَلڈلڃَلڋِل َإَِذا ڀلِل ََوَ٘لَق٬لي َِٖل ََٜلْٟلًا ڂَلڈلُة َاْْلَ َٮَلڈلڃَلڋِل َٳَلڈل ََأْٛلڂلِڀلِل ځُلؿي َاٯلپلي َٯلڂَِلټُلْؾ .  ش :

 .  ا٥ٶسپئل، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد:  أْرِف

 ىَقالٗسب َوالطِّ

ِديْ  -76 قَل ُڂ : َّ ُ٘ يٍؽ َأن  َر ـِ َذِ ٍْ پ٩ََڀ  َ٘ ـْ ُأ َٜ َل٣ََڀ 
ِٜ ـِ  ٍْ َ٘لَداَوْوا٦َِلَّضڈلَدَاهللََ: » ٣َپَل  طالل  ِزَيپد 

َاٝلْقَتََواُلَرمََ ٓي ََأڃْلَزَلَٳَلٹَلُف٣َِلٻَلڈلًءَإِ ٓي ْلََداًءَإِ َََلَُْيڀلَزى ََوَٚلؾي َاهلل٦ََلزي ،  ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٵٸدي: ال أْرِف.  ش ٬َلچلِني

  . شا٥ٳٖى»ي ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و دأمحو

ِدْيُڂ :  -77 َٷپٍب ٣َپَل َّ ِٙ ٍْـ  ُف  ا پ َأٹ  مُهَ َ َٖ ْْ ٍَپ ُهَرْيَرَة َأ َُٓسٸ ٿ َأن  َأ ـُ ا ٍْ ِٯٸُد  َ٘ َٴَٵَڀ َو َ٘ ٍُق  يِن َأ َ َٖ ْْ : َأ

قَل  ُ٘ ِٵَع َر ْقَداءَِ  : » َيُٲقُل ط الل  َ٘ ڈلمَََِٔلَاْلّضيڊِلَاٯلِضي َاٯلِضي ٓي ََداٍءَإِ َٮُلؾى ـْ  .  ش  ٣ِلٻَلڈلٌءَٳِل

َٷپٍب  ِٙ ـُ  ٍْ پُم آْقُت  ٣َپَل ا قٹِٸز.  ، والَب ڀ ا٥َسقَداءُ  : َوا٥س  ،  ٵٸدي، وال ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف: ا٥٪ 

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀوا

ِدْيُڂ :  -78 ْبدَّ ـِ  َٜ ٍْ ْقِف  َٜ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ  ٍ ْٕ َب ُِ ٍْـ  مْحَـ  َجِٯل  ٣َپَل  ٩پ٥ؽا٥ر  ْٙ َ ْٕ : ٤ُٶ پ َٹْر٣ِل ِي  ا

ٸ ِڀ ٢َُٲْٴٶَپ
َََرى ِي َذ٥َِؽ ؟ ٢ََٲپَل  اْلَپِهٴِ قَل الل ٤َْٸَػ  ُ٘ َُر٭َلڈلٮُلؿَْ: »  : َيپ َر ٭َلكَٳَلڈلَََلَْ ا٦ْلِرُضقا٦ََل٧َلي ََٗلڄلَسَٗلڈِلٯلرُّ َٓ َ،

٬َلڂِلفَِ ـْ كٌَََيٽُل  .  أٍق داود، و ٩سٴؿ، و : اٍـ وهٿ أْرِف.  ش ِذْ
 

 اُدََٔذاِل

ِدْيُڂ :  -79 ك ٣َپَل َّ َ٘ ـْ َأيِب ٩ُق َٜ ِٲٸٍؼ  َٙ ـْ  َٜ َٵش  ْٜ َ ْٕ َٟ ا٥ٶ بِل   ا ٌؾ إِ ُِ پَء َر َِ ٢ََٲپَل َيپ  ط: 

قَل  ُ٘ ًڀ َوُيَٲپَُِؾ مَحِٸ ًڀ َوُيٲَ  الل َر َٜ َجپ َٙ َؾ ُيَٲپَُِؾ  ُِ بِٸِؾ الل ؟ ٣َپَل : َأَرَأْيَځ ا٥ر  َ٘ :  پَُِؾ ِرَيپًء ٢ََٺي  َذ٥َِؽ ِي 

قُل  ُ٘ ََ»:َ طالل  ٢ََٲپَل َر ََوَٚلؾي َِهَلَاٯْلٹُلپْلڂَلڈل٬ََلځُلَقَِٔل٢ََلّضڂِلِؾَاهلل٦ََلزي ََوَٚلؾي َ٭َلڈلَ٘لَؾَٯلَِتٽُلقَنَٮَلپلٿَِلڊُلَاهلل٦ََلزي ـْ .  شٳَل

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ٩ذيا٥ٗ، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -81 ـْ َأَٹٍس ٣َپَل َّ َٜ ْٸٌد  ٶَپ مُحَ َُ د  َّ َٴَٵَڀ  َ٘ ٍْـ  قُل  مَح پد  ُ٘ َٚلڈلِهُدواََ: » طالل  : ٣َپَل َر

ٗلڄِلٳَْلَقاٯلٽُِلْؿََوأڃَْلٻُلِِضٽُلْؿََوأٯَلِِْضڀلَتٽُِلؿَْ ٮل٨َِل ٙٸبڀ، وا أمحدوأْرِف : .  ش اٝل٪ْلِ ـ أيب    . ٍق ئٯ، وأ شىا٥ٳٖ»ي  ا٥ٶسپئل، و ٍ
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ِدْيُڂ :  -81 ـِ ٩َْسُٯقدٍ َّ ٍْ بِْد الل  َٜ ـْ  َٜ ْٴَٲَٵَڀ  َٜ ـْ  َٜ ٶُْف  إٍَِراِهٸؿ  َٜ :  ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ٥َٶَپ ٣َپَل  ُ٘ ْجَ: » طالل  َر ٬ََلپْلڂَلَتَزوي َاٯْلَّضڈلَءَة َٳِلڀلٽُْلُؿ َا٢ْلتَٷَلڈلَع ـِ َٳَل َّضڈلِب َاٯلٴلي َٳَلٹْل٪َلَ َ َيڈل ََأ٫َلضُّ ُف ٬ََلچلڃِلي ،ََ ٯلپِْلّضٱََلِ

َٯلپِْلٻَلْرِجَ ـُ َِوَٚلڈلءٌَ َوَأْٛلٵَل َٯلَُف ُف ٬ََلچلڃِلي ْقِم َٗلڈِلٯلٵلي ٬ََلٹَلپَلڂلِْف ََيِْضتَٷلِْع ْ َََل ـْ ََوٳَل ٍـ ، وا ٵٸدي، وال ا٥٭ٸپ٥زأْرِف : .  ش،

،  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و٘ٯٸد ٍـ ٩ٶ٫قرو،  أمحد، و ٙٸبڀ أيب

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئلو

ِدْيُڂ : ٩سٴؿ -82 ب پٍس  َّ َٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ ـِ َزْيٍد  ٍْ پٍِِر  َِ ـْ  َٜ ٶَپ ٣ََتپَدُة  َُ د  َّ پٌم  ٶَپ مَه  َُ د  َّ َراِهٸَؿ  ٍْ ٍْـ إِ

ٶُْٷَم ٣َپَل  َريِضَ  َٜ َاٯلڀليَِضډِلَ : » ط: ٣َپَل ا٥ٶ بِل   الل  ـْ َٳِل ُرُم ََُيْ َٳَلڈل َضڈلِع َاٯلري ـْ َٳِل ُرُم ،  أمحد:  أْرِف.  شََُيْ

 .  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -83 ةَ  َزاِئَدةَّ ـْ ٩َْٸرَسَ َٜ پِزمٍ  ،  َّ ـْ َأيِب  َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،  َٜ ـِ ا٥ٶ بِل   ،  َٜ            :  ٣َپَل  ط، 

َِضپَلعٍَ ا٢ْلَتْقُصقاَٗلڈِلٯلڀلىَِضڈلءَِ » ـْ َاْٝلَْرَأَةَُٜلپلټَِلڋْلَٳِل ََأ٦لَْ ،٬ََلچلِني پَلِعََأ٦ْلالَهَُ،ََوإِني ٍءَِٔلَاٯلٶلى ،َإِْنََذَهّضڋْلَُ٘لټِلڂلٿُلُفَ َقَجََرْ

٘لف ََْيَزْلََأ٦ْلَقَجَ ٮَلَْسْ ََ٘لَرٮْلتفَََل  ، ا٥بخپري، و ، وإ٘حپق ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ش ،َا٢ْلَتْقُصقاَٗلڈِلٯلڀلىَِضڈلءَِ ،ََوإِْن

 .  ٍق يٯٔ، وأ شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -84 ٍْـ أَ َّ ْٵَران 
ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل ِٜ َٜ ـِ اْلََٳِؿ  ٍْ َٵَر  ُٜ ـْ  َٜ قُل  يِب َأَٹٍس  ُ٘ الل  : ٣َپَل َر

َٳِلڀلځَْلڈلَآَٜلرََ : » ط َٳُلڅْلٳِلڀلڊًَلَإِْنَٮَلِرَهَٳِلڀلځَْلڈلَُٜلپُلټلڈًلََريِضَ ـٌ ََيٻْلَرُكَٳُلڅْلٳِل  .  ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  ش َٓ

ِدْيُڂ :  -85 َٴْٸَمن ا٥ت ْٸِٵل  ٣َ َّ ـِ َزْيدٍ  پَل ُ٘ ٍْ پ٩ََڀ  َ٘ ـْ ُأ َٜ ْثَمَن ا٥ٶ ْٷِدي   ُٜ پ  ٍَ ِٵْٯُځ َأ َ٘ ، َأن   : 

قَل  ُ٘ ٬َلِْتڀلڊَلًَ : » ٣َپَل ط الل  َر تِل َُأٳلي ٦ََلَٞل ََٗلٹْلِدي ََ٘لَرٮْلڋُل َاٯلڀلىَِضڈلءَِ ٳَلڈل ـَ َٳِل َٚلڈلِل َاٯلرى ٦ََلَٞل ََأََضي .  شَ،

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ٩ٗ٥ذيا، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو،  أمحد، و ٵٸديال : أْرِف

ِدْيُڂ :  -86 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  ا٥ٶ بِل  َّ َٜ َُٓسٸ ٿ  ـِ ا ٍْ ِٯٸِد  َ٘ ـْ  َٜ ْهِرّي  َ»  طا٥ز  ََّنَكََأْنََيّضڂِلَعََٛلڈلَِضٌ

ُٚلُؾ٦ََلَٞلَِٜلٷْلَّضڊِلََأِٜلڂلفَِ ،ََأْوََيَتڀلڈَلَٚلٴُلقا ٯلَِّضڈلدٍَ ََ٘لِْضڄَلْلَاْٝلَْرَأُة٤ََلاَلَقَ ، ََٗلڂْلِعََأِٜلڂلفَِ،ََأْوََيّضڂِلَع٦ََلَٞلَ ،ََأْوَََيْٷُلډَلَاٯلري َٓ َو

َإڃَِلڈلئځَِلڈل ََأْو ََصْحٻَلتځَِلڈل َِٔل َٳَلڈل َٯلِتَٽْلَتٻِلَئ َاهلل ُأْٜلتځَِلڈل ٦ََلَٞل َِرْز٭ُلځَلڈل َِل ٬ََلچلڃِلي ََوٯْلَتڀلْٽلِْح ،  ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  ش ،

ٸبڀ، وا ٵٸديوال ـ أيبٙ  ق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍ ـ ، وا ٍأ   . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٩پِفٍ
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ِدْيُڂ :  -87 َزاِر ٢ََٲپَل َّ ـِ اإْلِ َٜ ِئَؾ  ُ٘ ِٯٸٍد  َ٘ پ  ٍَ ِٵَع َأ َ٘ ُف  ـْ َأٍِٸِف َأٹ  َٜ ـِ  مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـِ  ٍْ َٔ  ا٥َْٯَلء  َٜ  :

َٲْ٭َځ  َ٘  ِٕ قَل  اخْلَبِ ُ٘ ِٵْٯُځ َر َ٘ َاٝلڅلَْ: »  َيُٲقُل ط الل  ،  َإِْزَرُة َٓ َ ََأْو َُٚلڀلڈَلَح َٓ َ ڈل٭َل٨ْلِ َاٯلِضي ََأڃْلٵَلڈلِف َإ٩َِل ـِ ٳِل

َاٯلْٽَلٹْلّض٨َْلَِ ََذٯلَِؽ٬ََلځُلَقَِٔلَاٯلڀليڈلرَِ َٛلَرَج٦ََلپَلڂْلِف٬َلڂِلَِلََٗلڂْلڀلَُفََوَٗل٨ْلَ ـْ َإَِزاَرُهَ ،َٳَلڈلَٮَلڈلَنََأ٢ْلٻَلَؾَٳِل ََٚلري ـْ ،َََٓيڀلٸْلُُرَاهللَإ٩َِلَٳَل

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و أمحد، و ٙٸبڀٍـ أيب ، وا ٵٸدي، وال ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش َٗلٷَلراًَ

ِدْيُڂ :  -88 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ َٷْٸؾ  ََر٢ُلقُلَ: »  ُ٘ ـَ ُٚلَؾََيپْلَّضُسَٯلِّضَِْضڊَلَ طاهللَ ٯلَٹَل اٯلري

ُٚلِؾَ اٝلْرَأةَِ   . شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود:  أْرِف.  ش،َواٝلْرَأَةََ٘لپْلَّضُسَٯلِّْضَِضڊَلَاٯلري

ِدْيُڂ :  -89 َذْيَٱَڀ ٣َپَل َّ ُّ ـْ  َٜ  َٔ ـِ َأيِب ٥َْٸ ٍْ ـِ  مْحَ بْد ا٥ر  ِريِرَ طاهللَ ََّنَكََر٢ُلقُلَ: »  َٜ َٯُلّْضِسَاْْلَ ـْ ٦َل

ڊلَِ َهډِلََواٯْلٻِلٶلي يَّضڈلِجََوآڃلڂَِلڊِلَاٯلذي ِٜلَرةَِ ،ََو٭َلڈلَلَ َواٯلدى ْٔ ڃْلڂَلڈلََوٯَلڀلڈَلَِٔلَا ْؿَِٔلَاٯلدُّ ،  ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش :َُهَقََُلُ

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -91 ه ٣َپَل َّ د  َِ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸف  َٜ ـِ ٩َُٯپِوَيڀ  ٍْ ٳٸِؿ  َّ ٍْـ  ٶَپ  : ٣ُْٴُځ  َبْز  َُ ْقَرا َٜ قَل الل  ُ٘ : َيپ َر

ََزْوَٚلتَِؽََأْوَٳَلڈلَٳَلپَلٽَلڋْلََيٿِلڂلڀلَُؽَاْٛلٻَلْظَ: »  ، ٣َپَل  ؟ ٩َپ َٹٺيِت ٩ِٶَْٷپ َو٩َپ َٹَذرُ  ـْ َٳِل ٓي : ٣ُْٴُځ  ٣َپَل َ، ش٦َلْقَرَ٘لَؽَإِ

ٍَْٯضٍ  ْٯ٬ُُٷْؿ ِي  ٍَ قَل الل ٢َټَِذا ٤َپَن ا٥َْٲْقُم  ُ٘ َ ؟َ٭َلڈلَلَََيپ َر ََيَرَيڀليځَلڈل» : ٬ََلاَل ََأَٛلٌد ََيَراَهڈل َٓ َ َا٢ْلتَٷَلٹْلڋَلََأْن َشإِْن

پ٥ِ  ٣ُْٴُځ  َْ ُدَٹپ  َّ َ ٸًپ ؟ ٣َپَل : ٢َټَِذا ٤َپَن َأ َٳِلڀلْفَُ» : َُيِْضَتْحڂلڈَل ََأْن ََأَٛلؼُّ ََوَ٘لٹَلڈل٩َل ََ٘لَّضڈلَرَك ،  أمحد:  أْرِف.  ش ٬َلڈلهلل

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِفوا ، داود أٍقو

ِدْيُڂ :  -91 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ َٵَر َريِض الل ٜٶٷم  ُٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ ٮل٨ِلََ: »  ٣َپَل  طَٹپ٢ِع  َاٝل٪ْلِ ،َ َٜلڈلٯلٻُِلقا

َاٯلپلىَحكَو٬لَى َ ُروا َقاِرَب َاٯلٴلي ََوَأْٛلٻُلقا ،  أٍق داود، و ٩سٴؿو،  أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٩پ٥ؽأْرِف : .  ش،

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو

ِدْيُڂ :  -92 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ َُٓسٸ ٿ  ـِ ا ٍْ ـِ ا َٜ ْهِرّي  قُل  ا٥ز  ُ٘ َ: » طالل  : ٣َپَل َر ـَ ََخٌْسَٳِل

٢ْلتِْحَدادَُ:َ اٯْلٻِلٷْلَرةَِ ِٓ َتڈلنَُ ا ڈلِرِبَ ،ََواْلِ َاٯلٴلي ْٗلطَِ ،ََو٭َلصُّ ٥َْلٻَلڈلرَِ ،ََوڃَلتُْػَاْلِ ْٕ : ٩َٯَٵر اٍـ  أْرِف.  ش،ََوَ٘لټْلپلڂِلُؿَا

 .  ، وا٩ٗ٥ذي ، وأٍق داود ، وأمحد ، وا٥٭ٸپ٥ز ، وٜبد ا٥رزاق راٙد
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ِدْيُڂ :  -93 بِْد الل ٣َپَل َّ َٜ ـْ  َٜ ْٴَٲَٵَڀ  َٜ ـْ  َٜ َراِهٸؿ  ٍْ َمِت : » إِ  ٙ َمِت َوآتََق ِٙ ـَ الل ا٥َْقا ٥ََٯ

ْٴَؼ الل َْ اِت  َ  ٕ َٰ  آ
ـِ ٫َپِت َوآَتَٱٴ َجپِت ٥ِْٴُحْس : ُأم   : ٢ََبَٴَغ ا٩َْرَأًة ِي ا٥َْبْٸِځ ُيَٲپُل َلَپ ، ٣َپَل  َوآَتٶَٵ 

ٶِل َأٹ َؽ ٣ُْٴَځ ٤َْٸَځ  َيْٯُٲقَب، ٢ََجپَءْت إ٥َِْٸِف ٢ََٲپ٥َْځ  َٰ َٴ ٍَ ـَ  ، ٢ََٲپَل  َو٤َْٸَځ :  ـْ ٥ََٯ ـُ ٩َ َٓ َأ٥َْٯ  ٌِ : ٩َپ 

قُل  ُ٘ ؾ  ط الل  َر َِ ز  َو َٜ َتپِب الل 
َُفُ  ، ٢ََٲپ٥َْځ  ِي ٤ِ ْد َِ ْٸِف ٢ََم َو َّ َ ٥َْق ْٞ ٍَ ٣ََْرُأ ٩َپ  َٕ  : إِْن ٤ُٶِْځ  ، ٢ََٲپَل  : إيِن  

ْدَِٸفِ أ٣َرَ  َِ َآَ٘لڈلٮُلؿَُ ﴿ِت أَأ٩َپ ٣َرَ  ،َِٸِف ٢ََٲْد َو ٬َلڈلڃلتځلقاََوٳَلڈل َََّنڈلٮُلؿ٦ََلڀلُف ََوٳَلڈل ٬ََلُخُذوُه ٢ُلقُل َٔ  : ٣َپ٥َْځ  ﴾ اٯلري ٍَ ، 

ٶْفُ  ط٢َټِن  ا٥ٶ بِل    : ٣َپَل  َٜ ـ  َأْهَٴَؽ َيْٱَٯُٴقنَ  : ٣َپ٥َْځ  ، َنَك  ُٛ َ َٕ ٢َٶََٮَرْت  ، اْذَهبِل ٢َپْٹُٮِري : ٣َپَل  ، إيِن  

ْٸئ َٙ تَِٷپ  َِ پ َّ ـْ  َر ٩ِ ََ ْٸئپً  : ٢ََٲپ٥َْځ  ، ٢ََجپَءْت  ، پً ٢ََٴْؿ  َٙ پ٩ِْٯٶَپ : ٣َپَل  ، ٩َپ َرَأْيُځ  ْ ُىَ  . ش ٥َْق ٤َپَٹْځ ٤ََذ٥َِؽ َل
 ، ا٩ٗ٥ذيو ، ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داودو ، ٩سٴؿو ، ا٥بخپريو ، أمحدو ، ٍـ الٯدوا ، ٜبد ا٥رزاق : أْرِف

  . ا٥ٶسپئلو
 

  ُةَبِسِغاأَلَو ُةَنٔعِطاأَل

ِدْيُڂ :  -94 َڀ َّ ٍَ ـِ َأْوٍس ٣َپَل َأيِب ٣َِل ٍْ اِد  د  َٙ ـْ  َٜ َٯڂ  ْٙ َ ْٕ ـْ َأيِب ا ـْ  َٜ ِٱْٮُتُٷَم ٩ِ َّ : ُِٶَْتپِن 

قلِ  ُ٘ ُف ٣َپَل ط الل  َر ءٍَ: »  َأٹ  ََرْ َٮُلؾى ٦ََلَٞل ْٛلَِضڈلَن َاْلِ َاهللَٮَلتډََل َاٯْلټِلْتپَلڊلََ إِني ٬ََلڄَلْٛلِِضڀلُقا َ٭َلتَپْلُتْؿ ٬ََلچلَِذا ََوإَِذاَ ، ،

ْٗلَحَ ْحََذٗلڂِلَحَتُفَ ڊلَََذَٗلْحُتْؿ٬ََلڄَلْٛلِِضڀلُقاَاٯلذى ََوٯْلُٟلِ ََأَٛلُدٮُلْؿ٣ََلٻْلَرَ٘لُف ،  ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش،ََوٯْلڂلُِحدي

 .  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحدو

ِدْيُڂ :  -95 ـِ َأيِب َزاِئَدةَ َّ ٍْ پ  ْرَدةَ  َز٤َِري  ٍُ ـِ َأيِب  ٍْ ِٯٸِد  َ٘ ـْ  َٜ ـِ  ،  ٍْ ـْ َأَٹِس  َٜ : ٣َپَل  ، ٣َپَل  ٥ؽ٩پ، 

قُل  ُ٘ َاٯلْٹَلّْضِدََأْنََيڄلٮُلَؾَإٮَْلپَلڊَل٬ََلڂَلْحٿَلَدُه٦ََلپَلڂلْځَلڈل: »  طالل  َر ـِ ََض٦ََل َاهللَٯَلَٟلْ َٗلڊَل٬ََلڂَلْحٿَلَدُهَ إِني ْ َبَاٯل٪لي ،ََأْوََي٪ْلَ

  . ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف . ش٦َلپَلڂْلځَلڈلَ

ِدْيُڂ :  -96 َّ َٜ ب پٍس ٣َپَل َأيِب ٠ٍٍِْ  َٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ ـِ ٩ِْٷران  ٍْ قُل  ـْ ٩َٸُْٵقِن  ُ٘ ـْ ٤ُؾ  ط الل  : َنَك َر َٜ

َبپعِ  ِ  ِذي َٹپٍب ٩ِـ ا٥س  ْٕ ـَ ا٥٭  ـْ ٤ُؾ  ِذي ِوَْٴٍٿ ٩ِ َٜ  .  ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ، َو

ِدْيُڂ :  -97 قلِ َّ ُ٘ ـْ َر َٜ َٵَر  ُٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ َََخْرٌَ: »  ٣َپَل  طالل  َٹپ٢ِع  َٳُلِْضٽلٍِر َٳُلِْضٽلٍِرَ ٮُلؾُّ ،ََوٮُلؾُّ

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش َٛلَرامٌَ
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 ُعِوُيُباِل

 

 

ِدْيُڂ :  -98 ٍف َّ ٍْـ ٩َُ٭ر  د  ـْ  : ٣َپَل  ُهَٵ  َٜ ـُ آٶَْٳِدِر  ٍْ ُد  ٶِل ُهَٵ  َُ د  ْبِد الل َريِضَ الل َّ َٜ ـِ  ٍْ پٍِِر  َِ

قَل  ُ٘ ٶُْٷَم أَن  َر ا٭ْلتڇََلَََ: » ٣َپَل ط الل  َٜ َا٣ْل١َلَىََوإَِذَا َٗلڈلَعََوإَِذا َاهللََرُٚلال٢ًََلٿْلحڈلًَإَِذَا  .  ا٥بخپريأْرِف : .  شَََرِٛلَؿ

ِدْيُڂ :  -99 ٶَْٯپيِن  َّ َٯِڂ ا٫٥  ْٙ
َ ْٕ ـپ٩ِ  َأيِب ا ـِ ا٫٥  ٍْ َبپَدَة  ُٜ ـْ  َٜ ـقل ٣َـپَل  ِځ ،  ُ٘              :  طالل  : ٣َـپَل َر

َهډل»  َهډلَٗلڈِلٯلذي ڊلَِ اٯلذي ڊلَٗلڈِلٯْلٻِلٶلي ٹِلٟلَِ ،ََواٯْل٠لَٗلڈِلٯْل٠لَى ،ََواٯْلٻِلٶلي ٹِلٟلَٗلڈِلٯلٴلي ،َ ،ََواْٝلپلحَٗلڈلٝلپلح ،ََواٯلتيٿْلرَٗلڈِلٯلتيٿْلرَِ ،ََواٯلٴلي

ٗلَِِضَقاء ٗلٿِلثؾٳلثاًلَ ٗلڂلد ،٢ََلَقاء َيدًا ، ََ ْٕ َا َاْٜلتپلٻلڋلََهِذه ٬ََلچلِذا ٮَلڂلَػ٣َِلئْتُؿ، ٗلڂلـد ْصڀلڈَلف٬لّضڂلٹلقَا َيـدًا ڈلَن ٮَل َإِذَا أْرِـف .  ش ،

 ا٥٭ٸپ٥ز ، وٜبد ا٥رزاق ، واٍـ أيب ٙٸبڀ ، وأمحد ، و٩سٴؿ ، وأٍق داود ، وا٩ٗ٥ذي ، وا٥ٶسپئل

ِدْيُڂ :  -111 ـَ أيِب ٩َْٯَٵرٍ َّ َُٓسٸ ٿ أن  ٩َْٯَٵَر ٍ ـَ ٜبِد الل ، و٣ٸؾ اٍـ ا دي  ٍـ : اٍ َٜ  ، أَّد ٍٶل 

ٶُْف  ٤ٯٿ َٜ ٬لځلَقَٜلڈل٤لِكءٌَ: »  طالل  : ٣پل ر٘قل ٣پلَريِضَ اللُ  ِف.  ش ٳلـَاْٛلتٽَلَر ر ق داود، و ٩سٴؿ:  ْأ ٩ذي، و ٍأ  .  ا٥ٗ

ًُ  ُضِسوالَك الٖدِي
 

 

 

 

ِدْيُڂ :  -111 قَل َّ ُ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ ْٸِڂ  َٰ ـْ َأيِب ا٥ْ َٜ ْقر  ََأٳْلقََ: » ٣َپَل ط الل  َُ ََأَٜلَذ ـْ اَلَٳَل

ََأَٜلَذَهڈلَُيِريُدََيٹْلڀلِل اٯلڀليڈلِسَُيِريُدََأَداَءَهڈلََأديىَاهلل٦ََلڀلْفَُ ـْ َ ،ََوٳَل ََوَٚلؾي ،  أمحد:  أْرِف.  ش:ََ٘لپَلٻَلځَلڈلََأْ٘لپَلٻَلُفَاهلل٦ََلزي

 .  ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -112 قَل َّ ُ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ َرِج  ْٜ َ ْٕ ـِ ا َٜ َٹپِد  َ: » ٣َپَل  طالل  َأيِب ا٥ز  ٳَلٷْلُؾَاٯْلٺَلڀلِلى

٬ََلپْلڂَلْتَّضعَْ ٥ُلپْلؿٌَ ٦ََلَٞلَٳَل٧ِلٍء ََأَٛلُدٮُلْؿ َُأْ٘لّضَِع ََوإَِذا  ، ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٵٸدي، وال ٜبد ا٥رزاق، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش،

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحدو

ٌَُنِياأَل  ُزِوُرالٗيَو ا

 

 

 

ِدْيُڂ :  -113 قَل َّ ُ٘ ٶُْٷَم َأن  َر َٜ َٵَر َريِضَ الل  ُٜ ـِ  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ ـَ ط الل  َٹپ٢ِع  ٍْ َٵَر  ُٜ َأْدَرَك 

ُٕ ِي َر٤ٍْٿ َيْٴُِػ ٍَِٺٍِٸِف ٢ََٲپَل  پلٻُِلقاَٗلِآَٗلڈلئِٽُلؿَْ: »  اخْلَ٭ پِب َوُهَق َيِس َاهللََيڀلځَْلڈلٮُلْؿََأْنَََتْ َإِني َٓ َٮلََ َأ ـْ ڈلَنََٛلڈلٯلٻِلڈًلَ،َٳَل

َٯلڂَِلٵْلٿُلڋْلَ ََأْو َٗلڈِلهلل ،  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٵٸدي، وال ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش٬َلپْلڂَلْحپلِْػ

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو
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ِدْيُڂ :  -114 َٵَر ٣َپَل َّ ُٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ َة  ٍْـ ٩ُر  بْد الل  قُل  َٜ ُ٘ ـْ ا٥ٶ ْذرِ ط الل  : َنَك َر :  ٣َپَل ، وَ  َٜ

َاٯْلټَلَدِر٣ََلڂْلئڈلًَ » ـْ َٳِل ََيُردُّ َٓ ُفَ َاٯْلّضَِخڂلؾَِ إڃِلي ـَ َِلَُيِْضتَْخَرُجَٗلِِفَٳِل ،  أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٍـ الٯد: ا أْرِف.  ش ،ََوإڃِلي

 .  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩لو

ِدْيُڂ :  -115 َْٓٴِ َّ ْبِد ا َٜ ٍْـ  ْٴَحڀ  دٍ  ِؽ َٚ ـِ ُهَٵ  ٍْ ِؿ 
ِ٘ ـِ ا٥َْٲپ َٜ پئَِ٪ڀَ  ،  َٜ ـْ  َٜ ـِ ا٥ٶ بِل   ،  َٜ  ،

ـََْ: » ٣َپَل  ط َاهلل٬ََلپْلڂلُٷلٹِْلفَُ ٳَل َُيٷلڂِلَع ََأْن َاهلل ڃَلَذَر ََيٹْليِصَ ََأْن َڃَلَذَر ـْ ََوٳَل ََيٹْلٵِلفَِ ، ٬ََلالَ ،  ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش ،

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِفا، و أٍق داود، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و أيب ٙٸبڀ ٍـوا

 ُبَداأَل

ِدْيُڂ :  -116 قَل َّ ُ٘ ـِ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ َرِج  ْٜ َ ْٕ ـِ ا َٜ َٹپِد  ڈلٮُلْؿَ:»  ٣َپَل ط الل  َأيِب ا٥ز  إِيي

َـي َ َواٯلٸلي ََأٮْلَذُبَ، ـي َاٯلٸلي  ، أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي، وال ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شَاَْلِديڌِل٬ََلچلِني

  . ا٩ٗ٥ذيو

ِدْيُڂ :  -117 پ٩ٍِر ٣َپَل َّ َٜ ـِ  ٍْ بِْد الل  َٜ  َٟ ِٯٸٍد ٩َْق َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ٍْـ ٣َْٸٍس  پ ُهَرْيَرَة  : َداُود  ٍَ ِٵْٯُځ َأ َ٘

قُل  َيُٲقُل  ُ٘ ڈل٢َلُدواَ: » طالل  : ٣َپَل َر َََتَ ََ٘لڀلڈَلَٚلٴُلقا َٓ َٓ ََو ََ٘لَّضڈل٫َلٶُلقا ، َٓ ََو َوََ ، ََ٘لَداَٗلُروا، ََيّضِْعَ َٓ َٓ ََو ،

ټِلُرهَُ ِضپلؿَأُٜلقَاٝلَِضپلؿ،َاٝل ،ََوٮُلقڃُلقا٦َِلَّضڈلَدَاهللَإِْٜلَقاڃلڈلًَ َأَٛلُدٮُلْؿ٦ََلَٞلََٗلڂلِْعََأِٜلڂلفَِ ََُيْ َٓ ُذٯلُُفََو َََيْ َٓ ََيٸلْپلٿُِلُفََو َٓ َ، َ،

ََصْدِرهَِ اٯلتيټْلَقىََهڈلُهڀلڈَل َإ٩َِل َٗلڂَِلِدِه ََوَأ٣َلڈلَر اٍتَ ، َٳَلري ََٙلاَلَث ََٛلِْضَ ، ،َ َاٳْلِرٍئ ََٳلِضپلؿډُل ټِلَر ََُيْ ََأْن ى َاٯل٪لي ـْ َأَٜلڈلُهَٳِل

َاٝلِضپلؿ٦ََلَٞلَاٝلِضپلؿََٛلَراٌمَ:ََدٳُلُفََوٳَلڈلٯلُُفََو٦ِلْرُضفَُ اٝلِضپلؿ  . ، و٩سٴؿ ، وٜبد ٍـ محٸد : أمحد أْرِف.  ش ،َٮُلؾُّ

ِدْيُڂ :  -118 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ َاٝل : » ٣َپَل  طا٥َْٯَلء  َِضپلؿ٦َلَٞلَاٝلَِضپلؿَٛلؼُّ

َ قَل الل ، ٣ِٸَؾ  ش ٢ِلڋل  ُ٘ ٦ََلپَلڂْلفَِ: »  ؟ ٣َپَل  : ٩َپ ِهَل َيپ َر ْؿ ٬ََلَِضپلى َٯَلټِلڂلتَُف ٬ََلڄلَِٚلّْضفَُ إَِذا ََد٦َلڈلَك ََوإَِذا ََوإَِذاَ ، ،

َٯلَفَُ ٬ََلڈلڃْلٵَلْح تْفَُ ا٢ْلَتڀلٵَْلَحَؽ ٬ََلٴَلٿلى َاهلل ٬ََلَحٿِلَد ٦ََلٷلََس ََوإَِذا ٬ََلٹُلْدهَُ ، َٳَلِرَض ََوإَِذا ٬ََلڈلْ٘لَّضٹْلفََُ، ، َٳَلڈلَت .  ش َوإَِذا

 .  ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -119 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ  ٍٕ ٪ِ ٍَ ـِ  ٍْ ـِ ا٥ٶ ْٯَمِن  َٜ ْٯبِل  ـِ ا٥٪  َٜ پ  ُف ٣َپَل  طَز٤َِري  ٳَلَثُؾَاٝلڅْلٳِلڀل٨َِلَ: »  َأٹ 

ََوَ٘لَراُْحځِِلؿَْ ََوَ٘لٹَلڈل٤ُلٻِلځِلْؿ ِهْؿ ََ٘لَقادى َِضدََِِٔل َاْلَ ځَلِرَ ٳَلثَُؾ َٗلڈِلٯلِضي َِضِد َاْلَ ٢ََلڈلئُِر ََ٘لَدا٦َلك ٦َُلٶْلٌق َٳِلڀلُْف َا٣ْلَتٽَلك َإَِذا ،

ك ٿلي  .  ٩سٴؿ،  ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  شَواْْلُ
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ِدْيُڂ :  -111 ـْ َأيِب َأي قَب َيْذ٤ُُر ٢ِٸِف ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـِ َيِزيَد  ٍْ  
ِ
َ٭پء َٜ ـْ  َٜ ْهِرّي  َ: » طا٥ز  َٝلَََِٓ َِضپلؿَُيِؾُّ

٬ََلْقَقََٙلاَلٍثَ ََأَٜلڈلُه ُجَر ََهَذا َأْنَََيْ ََوَيٵُلدُّ ََهَذا ٬ََلڂَلٵُلدُّ اَلمَِ ،ََيپْلتَټِلڂَلڈلِن َٗلڈِلٯلِضي َاٯليِذيََيّْضَدُأ ڈل ُهَ :  أْرِف.  ش،ََوَٜلْٟلُ

 .  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ٵٸدي، وال ا٥٭ٸپ٥ز، و ٩پ٥ؽ

ِدْيُڂ :  -111 ْٵٍروَّ َٜ ـِ  ٍْ د  َٴَٵڀَ  ُهَٵ  َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ـ َأيِب ُهَرْيَرةَ  ،  َٜ ٶُْف  ،  َٜ ٣َپَل : ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘  .  ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ أيب ٙٸبڀاأْرِف : .  شِٜلڂَلڈلُرٮُلْؿَِٜلڂلڈَلُرٮُلْؿَٯلڀِلَِِضڈلئځِِلْؿَُٜلپُلټلڈًلَ : » طالل  َر

ِدْيُڂ :  -112 بْد ا٥ر  َّ ْٵَٯپَن َٜ َ٘ ـِ  ٍْ اِس  ـِ ا٥ٶ ق  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ٩ِل َيْذ٤ُُر  ٍ اْلرَْضَ ْٕ ـِ ُٹَٱ ٍْ  ِ ْٕ بَ ُِ ٍْـ  مْحَـ 

قَل  ُ٘ َٺَل َر َ٘ ُف  َْٹ٫َپِري  َأٹ  ْٕ ِؿ ٢ََٲپَل ط الل  ا ُْ ِٖ  َواإْلِ ـِ ا٥ْ پُلِؼَ: »  َٜ َاْلُ ـُ َُٛلِْض َِٔلَ اٯْل٠ِلُّ ََٛلڈلَك َٳَلڈل ْٙلُؿ ََواْلِ ،

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ش ڋَلََأْنََيٷليپلَِعَاٯلڀليڈلُس٦ََلپَلڂْلفَِڃَلٻْلِِضَؽََوٮَلِرهَْ

ِدْيُڂ :  -113 ِٯٸٍد اخْلُْدِري  ٣َپَل َّ َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ـِ َيَسپٍر  ٍْ  
ِ
َ٭پء َٜ ـْ  َٜ َٴَؿ  ْ٘ ـِ َأ ٍْ قُل  َزْيد  ُ٘ الل  : ٣َپَل َر

پُلقَسَِٔلَاٯلٷلُُّر٭َلڈلِتَط: » ڈلٮُلْؿََواْلُ ُث ٢ِٸَٷپ ؟ ٣َپَل  ٣َپ٥ُقاَشَإِيي د  َٹَتَحد  ٍُ ـْ َنَپ٥ِِسٶَپ  قَل الل ٩َپ ٥َٶَپ ٩ِ ُ٘ :َ : َيپ َر

ُفَ » َاْٝلَْجپلَِس٬ََلڄَل٦ْلٷُلقاَاٯلٷليِريَؼََٛلټلي ٓي ڈلَإَِذاََأَٗلڂْلُتْؿَإِ ؼ  ا٥٭ ِريِؼ ؟ ٣َپَل  ٣َپ٥ُقاش ٬َلڄَلٳلي َّ قَل الل ٢ََم  ُ٘ َ » : : َيپ َر ٫َلضُّ

ََذى،ََوٮلََ اٯْلَّضٱَلَِ ْٕ َا اَلمَِ ػُّ َاٯلِضي ٳَْلُرَٗلڈِلْٝلَٹْلُروِفَ ،ََوَردُّ ْٕ َاٝلڀلٽَْلرَِ ،ََوا ـْ ، وٜبد ٍـ  : أمحد أْرِف.  ش،ََواٯلڀليځْلُل٦ََل

 .  ، وأٍق يٯٔ ، وأٍق داود ، و٩سٴؿ ، وا٥بخپري محٸد

ِدْيُڂ :  -114 ْبِد الل ٣َپَل َّ َٜ ـْ  َٜ ِٲٸٍؼ  قُل  َٙ ُ٘ َٮُلڀلْتُؿَْ: » طالل  : ٣َپَل َر ََيَتڀلڈَلَٚلكََإَِذا ٬ََلاَل َٙلاَلَٙلڊًل

ََصڈلِٛلّضځِِلَِلَ َُدوَن َ اْٙلڀلڈَلِن ِزڃُلُف َُُيْ ََذٯلَِؽ ٬ََلچلِني ،  أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٵٸدي، وال ٍـ الٯد: ا أْرِف.  ش،

  . ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -115 ردَّ ٍُ ك ةٍُريد ٍـ ٜبد الل ٍـ أيب  َ٘ ـِ َأيب ٩ُق ٍْ ْرَدَة  ٍُ ـْ َأيِب  َٜ ـْ َأٍِٸِف ٣پل ،  َٜ  ،  :

قُل  ُ٘ ڈلٯلح: »  طالل  ٣پل َر َاٯلٵلي پلڂِلِس َاْلَ ْقءَِ ٳَلَثُؾ َاٯلِضي ََوالپلڂِلِس َاٝلِِْْضِؽَ ، ََصڈلِٛلډِل َٮَلٿَلثَِؾ ََوٮلِِٟلَ ، ،

ادَِ ََصڈلِٛلډلَاْٝلِِْضِؽَ اَْلدي ـْ ََيٹْلِدٳُلَؽَٳِل ََٓ يفَِ ، ََ٘لٴْل١َلِ ڈل َإٳِلي َجَتُِدَ ، َأْو ادَِ ِرَُيفََُ، دي َاْْلَ ََوٮلُِٟل ََٗلَدڃَلَؽَ ، ِرُق ََأْوَ ُُيْ ،

 .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  ش،ََأْوَجَتُِدَٳِلڀلُْفَِرُيڈلًََٜلّضڂلَثڊًلَ َٙلْقَٗلَؽَ

ِدْيُڂ :  -116 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ َٴَٵَڀ  َ٘ ـْ َأيِب  َٜ ْهِرّي  قُل  ا٥ز  ُ٘ َٮَلڈلَنََ: » طالل  : ٣َپَل َر ـْ ٳَل

٬ََلاَلَُيڅْلِذيََٚلڈلَرهَُ ِٜلِر ْٔ َا َٗلڈِلهللََواٯْلڂَلْقِم ـُ ٬ََلپْلڂلُٽْلِرْمََضڂلْٻَلفَُ ُيڅْلٳِل ِٜلِر ْٔ َا َٗلڈِلهللََواٯْلڂَلْقِم ـُ َٮَلڈلَنَُيڅْلٳِل ـْ َٮَلڈلَنَ ،َٳَل ـْ ،َٳَل
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ََأْوَٯلڂَِلٵْلٿُلڋْلَ ٬ََلپْلڂَلټُلْؾََٜلْٟلًا ِٜلِر ْٔ َا َٗلڈِلهللََواٯْلڂَلْقِم ـُ ،  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و دأمح، و ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  ش ُيڅْلٳِل

  . شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داودو

ِدْيُڂ :  -117 قُل َّ ُ٘ ـ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل ٣َپَل َر َٜ ـ َأٍِٸِف  َٜ ٍْـ َأيِب َصپ٥ٍِح  َٷٸْؾ  :  طالل  ُ٘

« َ اَلمَِ َٓ وُهْؿَإ٩َِلََأْضڂَلټِلځَلڈلَ،٬ََلچلَِذاَٯَلټِلڂلُتٿُلقُهْؿَ َ٘لّْضَتِدُئقاَاٯْلڂَلځُلقَدََواٯلڀليٵَلڈلَرىَٗلڈِلٯلِضي :  أْرِف.  شِٔل٤ََلِريٍؼ٬ََلڈلْضٷَلرُّ

  . ، وا٩ٗ٥ذي ، وأٍق داود ، و٩سٴؿ أمحد

ِدْيُڂ :  -118 پٍٍِځ ٜـ َأَٹٍس ٣َپَل َّ َُ قُل  : ٩َْٯَٵر ٜـ  ُ٘ َاٯْلٻُلْحُشَِٔلَ: »  طالل  ٣َپَل َر َٮَلڈلَن ٳَلڈل

٣ََلڈلڃَلفَُ ٓي َإِ ٍءَ٭َلطُّ ڂَلڈلُءَِٔلَ َرْ َٮَلڈلَنَاْْلَ َٓ ََزاڃَلفَُ،ََو ٓي َإِ ٍءَ٭َلطُّ ،  ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  ش َرْ

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِفوا

ِدْيُڂ :  -119 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـْ َأيِب ٩َْسُٯقٍد  َٜ ِٯل   ٍْ ـْ ِر َٜ َ: »  ٣َپَل  ط٩َٶ٫ُْقر  ـْ يڈلََأْدَرَكَاٯلڀليڈلُسَٳِل ِم

ُو٩َلَإَِذاَ ْٕ َا ةِ رِف.  شََلََْ٘لِْضتَِح٬ََلڈلْصڀلَْعَٳَلڈل٣َِلئڋَْلَٮَلاَلِمَاٯلڀلُّّضُقي ـ الٯد: ا ْأ ق داود، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍ ـ ٩پِف، وا ٍأ ٍ  . 

ِدْيُڂ :  -121 ْبِد الل ٣َپَل َّ َٜ ـْ  َٜ ٍؾ 
قُل  َأيِب َوائِ ُ٘ ََواٯْلٽَلِذَبَ: » طالل  : ٣َپَل َر ڈلٮُلْؿ َ إِيي ٬ََلچلِني ،

اٗلڈلً،َ ٻُلُجقَرَََيِْديَإ٩َِلَاٯلڀليڈلرَِ،ََواٯلَْ اٯْلٽَلِذَبَََيِْديَإ٩َِلَاٯْلٻُلُجقرَِ ُٚلَؾَٯَلڂلَٽْلِذُبََٛلتيكَُيٽْلَتډَل٦َِلڀلَْدَاهللَٮَلذي َاٯلري ،ََوإِني

َ َو٭َلڈلَلَ ْدِقَ ط:َ٭َلڈلَلَاٯلڀليّضِلُّ ْدَقَََيِْديَإ٩َِلَاٯْل٠ِلَى :٦ََلپَلڂلْٽُلْؿَٗلڈِلٯلٵلى َاٯلٵلى ڀليڊلَِ ،٬ََلچلِني َََيِْديَإ٩َِلَاْلَ َاٯْل٠ِلي ُفَ ،ََوإِني ،ََوإڃِلي

ُٚلَؾََ- يټلڈلًََ-َيٹْلڀلِلَاٯلري ْدَقََٛلتيكَُيٽْلتډََل٦َِلڀلَْدَاهللَِصدى ىَاٯلٵلى ،  ا٥٭ٸپ٥ز، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شٯَلڂَلٵْلُدُقََوَيَتَحري

 .  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀوا

ِدْيُڂ :  -121 ٍْـ َّ ٍِٸع  ـْ  ٩سٴؿا٥ر  َٜ ـِ ِزَيپٍد  ٍْ ِد  ـْ ُهَٵ  قُل  َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل  َٜ ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

ََيٴْلٽُلُرَاٯلڀليڈلَسَ» َٓ َ ـْ ََيٴْلٽُلُرَاهللَٳَل  .  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  شَٓ

ِدْيُڂ :  -122 َقدِ َّ ْ٘ ـِ إَ ٍْ ِْْٓٲَداِد  ـْ ا َٜ ـِ ُنَپِهٍد  َٜ ٍْـ َأيِب َٹِجٸٍح  ٶُْف  ا َٜ : َأ٩ََرَٹپ  َل ٣َپَريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘ َ: »  طالل  َر اَب َ َاٯل١لُّ اِٛل٨َل دي
َاْٝلَ َُوُٚلقِه َِٔل َڃَلْحُثَق ،  ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  شَأْن

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿو
 

 

ِدْيُڂ :  -123 ؾٍ َّ ُِ ـْ َر َٜ ـِ  مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـِ  ٍْ ْٸِد  ـْ مُحَ َٜ ْهِرّي  ـْ َأْصَحپِب ا٥ٶ بِل   ا٥ز  : ٣َپَل  ٣َپَل  ط٩ِ

ٌؾ  ُِ قَل الل َأْوِصٶِل َر ُ٘ ََ٘لٺْلٶَلډْلَ: »  ، ٣َپَل  : َيپ َر  .  ش َٓ
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َٞ ٣َپَل ا٥ٶ بِل   ٣َپَل 
ِّ ْرُت  ُؾ ٢ََٱٳ  ُِ َٵُع ا٠٥   ٤ُٴ فُ  ٩َپ ٣َپَل  ط: ٣َپَل ا٥ر  ٬َُٿ َيْ َٰ :  أْرِف.  ، ٢َټَِذا ا٥ْ

 .  ا٥بخپريو ، أمحد، و ٜبد ا٥رزاق

ِدْيُڂ :  -124 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ـِ َيْٯُٲقِب  ـِ ٍ بْد ا٥رمَح َٜ ٍْـ  :  ٣َپَل  طا٥َْٯَلء 
َٴؿُ  ٣َپ٥ُقاش ؟ َهْؾََ٘لْدُروَنَٳَلڈلَاٯْلٺِلڂلّضڊل » ْٜ ق٥ُُف َأ ُ٘ : َأَرَأْيَځ  ٣َپَل ش  ِذٮْلُرَكََأَٜلڈلَكَٗلَِِلَٯَلڂْلَس٬َلڂِلفَِ: »  ، ٣َپَل  : الل َوَر

ل ٩َپ َأ٣ُقُل ٥َُف ؟ َيْٯٶِل ِْ ٬َلڂِلِفَٳَلڈلََ٘لټُلقُلَ إِْنَٮَلڈلَن٬َلڂِلِفَٳَلڈلََ٘لټُلقُل٬ََلټَلْدَا٫ْلَتّضَْتفََُ: » ، ٣َپَل  إِْن ٤َپَن ِي َأ ـْ ،ََوإِْنَََلََْيٽُل

تيُفَ  .  ٍق يٯٔ، وأ ي ا٥ٳٖى ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  ش٬َلټَلْدََِبَ
ِدْيُڂ :  -125 َٯِري  ٣َپَل َّ ْٙ َ ْٕ ـُ ١َٶٍْؿ ا ٍْ ـِ  مْحَ ْبُد ا٥ر  َٜ ٶَپ  َُ د  َّ ٍْـ ٣َْٸٍس ا٥ْٳَِليِب  ٭ِٸ ڀ  ٶِل  َٜ َُ د  َّ  :

ٍُق  پ٩ٍِر َأْو َأ َٜ ق  ٍُ َٯِري   ٩پ٥ؽَأ ْٙ َ ْٕ ٶِل ا ٍَ ِٵَع ا٥ٶ بِل   ، َوالل ٩َپ ٤ََذ َ٘ تِلََأ٭ْلَقاٌمَٯَلڂَلٽلَُ: » َيُٲقُل  ط،  َُأٳلي ـْ َٳِل ـي قڃَل

ََواْٝلَٹَلڈلِزَفَ ٿْلَر ََواْلَ ِريَر ََواْْلَ َر َاْْلِ ْؿَ َيِْضَتِحپلُّقَن ََُلُ َٗلَِِضڈلِرَٛلڊٍل ٦ََلپَلڂلْځِلْؿ ََيُروُح ٦ََلپَلٍؿ ََٚلڀلډِْل َإ٩َِل ََأ٭ْلَقاٌم ـي ََوٯَلڂَلڀلِْزٯَل ،

ڈلَٚلڊٍل٬ََلڂَلټُلقٯلُقنََ َ٭لَِرَدًةَ ،٬ََلڂُلَّضڂلىتُځُلؿَاهللََوَيٶَلُعَاٯْلٹَلپَلؿََ داًَ:َاْرِٚلْعَإٯَِلڂْلڀلڈَل٫َلََ َيڄل٘لڂِلځِلْؿََيٹْلڀلِلَاٯْلٻَلټِلَٟلَِْلَ ـَ ،ََوَيٿْلَِضُخَآَٜلِري

 .  ّبپن، واٍـ  ا٥٭ٖاين، و ا٥بخپري:  أْرِف.  شَوَٜلڀلڈَلِزيَرَإ٩َِلََيْقِمَاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊلَِ
 

 

ِدْيُڂ :  -126 ْٯَٱرٍ َّ َِ ـُ  ٍْ ْٵَراَن اْلَْقيِن  ٣َپَل ا
ِٜ ْٵَراَن  َأيِب  ِٜ پ  ٍَ ِٵْٯُځ َأ َ٘ ـِ :  ٍْ بِْد الل  َٜ ـْ  َٜ

ل َأيِب َذر  
ِْ ـُ َأ ٍْ پ٩ِِځ ا فُ  ا٫٥  ٵ  َٜ ُف ٣َپَل  ، َو٤َپَن أٍق َذر   ـْ َأيِب َذر  َأٹ  َٜ َؾ َيْٯَٵُؾ  ،  ُِ قَل الل َأَرَأْيَځ ا٥ر  ُ٘ : َيپ َر

َٴْٸِف ؟ ٣َپَل  َٜ ب ُف ا٥ٶ پُس 
ـَِ: »  ا٥َْٯَٵَؾ ُيِ ىَاٝلڅْلٳِل ٍـ ، وا ا٥٭ٸپ٥ز، و ٍـ آبپرك: ا رِفأْ.  ش ٘لپِْلَؽ٦ََلڈلِٚلُؾَُٗل٪ْلَ

 .  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا الٯد

 اءَطَكاِلة َواَزَماإِلَو ُةالَفٔداِل

 

 

 

 

ِدْيُڂ :  -127 قَل َّ ُ٘ َٵر ريض الل ٜٶٷم َأن  َر ُٜ ـِ  ٍْ بِْد الل  َٜ ـْ  َٜ ٽُلْؿَ: »  ٣َپَل ط الل  َٹپ٢ِع  ٮُلپلُّ

ََر٦ِلڂليتِفََِراٍع٬ََلٿَلِْضئُقٌلَ ـْ وٜبد ٍـ ،  وأمحدأْرِف : .  ش ،٬ََلڈلٕٳَِلُٟلَاٯليِذي٦ََلَٞلَاٯلڀليڈلِسََراٍعََوْهُقَٳَلِْضُئقٌل٦ََلڀلځُْلؿَْ ٦َل

 .  ، وا٩ٗ٥ذي ، و٩سٴؿ ، وا٥بخپري محٸد

ِدْيُڂ :  -128 پِزٍم ٣َپَل َّ َّ ٍْـ  ِرير  ُٵَرَة ٣َپَل  َِ َ٘ ـِ  ٍْ ـِ  مْحَ بِْد ا٥ر  َٜ ـْ  َٜ ـَ  ِٵْٯُځ اْلََس َ٘  :  ٌِ : ٣َپَل 

قُل  ُ٘ ٳَلڈلَرةََ: »  طالل  َر َاْلِ ََ٘لِْضڄَلِل َٓ َ ـِ ْْحَ َاٯلري ٦ََلّضَْد َُوٮلپِْلڋَلَإٯِلَڂْلځَلڈل َيڈل َٳَلِْضڄَلٯَلڊٍل ـْ ٦ََل َُأو٘لڂِلَتځَلڈل َؽَإِْن ٬ََلچلڃِلي ََوإِْنَ ، ،

٦ََلپَلڂلْځَلڈل َُأ٦ِلڀلڋَْل َٳَلِْضڄَلٯَلڊٍل ٫ََلْٟلِ ـْ ٦ََل ٬ََلَرَأْيڋَلَ ُأو٘لڂِلَتځَلڈل ََيٿِل٨ٍل ٦ََلَٞل ََٛلپَلٻْلڋَل ََوإَِذا ََٜلْٟلا٫ًََلْٟلََ ، َ َهڈل ـْ ٦ََل ْر ٬ََلٽَلٻلى ٳِلڀلځَْلڈل
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ََٜلْٟلٌَ ََوأِتَاٯليِذيَُهَق ،  ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و ا٥دار٩ل، و أمحد:  أْرِف.  ش َيٿِلڂلڀلَِؽ،

 .  ا٥ٶسپئلو
 

 

ِدْيُڂ :  -129 بَْٸَدةَ َّ ُٜ ٍْـ  ْٯد  َٴِٵل   َ٘ ـِ ا٥س  مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـْ َأيِب  َٜ  ،   
ِٝ
َٜ ـْ  َٜ َٯَڂ  ، ٣َپَل  ،  ٍَ  :

قُل  ُ٘ ي ڀً ط الل  َر ـَ إَْٹ٫َپرِ  َسِ ًل ٩ِ ُِ َٴْٸِٷْؿ َر َٜ َتْٯَٵَؾ  ْ٘ :  ، ٣َپَل  ، ٢ََٺ٩ََرُهْؿ َأْن َيْسَٵُٯقا ٥َُف َوُي٭ِٸُٯقا ، َوا

 
ٍ
ء َ٭بپً : »  ، ٢ََٲپَل  ٢ََٺ٬َ١ُْبقُه ِي َرْ َّ  ٌِ َ٭بپً  اْجَُٯقا  َّ  ، ، ٢ََٺْو٣َُدوا َٹپراً  ُدوا َٹپراً : َأْو٣ِ  ، ٣َپَل  ، ٢ََجَٵُٯقا ٥َُف 

َُ٭ِٸُٯقا ٣َپَل  ٌِ َو ََْسَٵُٯقا  ْ َيٺ٩ُْر٤ُْؿ َأْن  َٔ  ؟ ٣َپ٥ُقا : َأَل ٍَ ُٴقَهپ ، ٣َپَل  :  ُْ َٟ  ، ٣َپَل  : ٢َپْد ٍَْٯ٬ُُٷْؿ إ : ٢َٶََٮَر 

قلِ  ، َو٣َپ٥ُقا ٍَْٯضٍ  ُ٘ َٟ َر َم ٢ََرْرَٹپ إِ ـَ ا٥ٶ پِر ط الل  : إِٹ  ٍـ أيب ، وا ٍـ الٯد، وا ا٥٭ٸپ٥ز:  فأْرِ.  ش٩ِ

  . ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٙٸبڀ
 

 

ِدْيُڂ :  -131 ـِ َأيِب ٩َُٴٸَْٳَڀ ٣َپَل َّ ٍْ قَل  ا ُ٘ ب پٍس َأن  َر َٜ ـُ  ٍْ ٌَ  ا اٯْلڂَلٿِل٨ُل٦ََلَٞلَ: »  ٣َپَل طالل  : ٤ََتَٿ إِ

٦َلك٦ََلپَلڂلْفَِ َاٯلڀليڈلَسَ اٝلدي ٦َلكَڃَلڈلٌسََأٳْلَقآًَٮَلثَِٟلًةََودِٳَلڈلءًَ،ََوٯلَْقََأني دي َٓ ،  ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف.  شُأ٦ْلٷُلقاَٗلَِد٦ْلَقاُهْؿَ

 . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحدو
 

 

 

 

ِدْيُڂ :  -131 َّ َٜ َٯٸٍد  َ٘ ـِ  ٍْ رْسِ  ٍُ ـْ  َٜ ـِ اْلَپِرِث  ٍْ َراِهٸَؿ  ٍْ ٍْـ إِ د  ـِ ُهَٵ  ٍْ ْٵِرو  َٜ  َٟ ـْ َأيِب ٣َْٸٍس ٩َْق

قَل  ُ٘ ِٵَع َر َ٘ ُف  ـِ ا٥َْٯپِص َأٹ  ٍْ ْٵِرو  َٜ ـْ  َٜ ٬َلڈلْٚلَتځَلَد٬ََلڄَلَصڈلَب٬ََلپَلُفََاْلڈلٮلؿإَِذاََٛلٽَلَؿَ: »  يٲقل طالل  ا٥َْٯپِص 

ََأْٚلرٌَ َأْٚلَرانَِ ٬ََلپَلُف ٬ََلڄَلْٜلٷَلڄَل ٬ََلڈلْٚلَتځَلَد ََٛلٽَلَؿ ََوإَِذا ٍـ ، وا أٍق داود، و سٴؿ٩، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش،

 .  ا٥ٶسپئل، و ٩پِف

 حِياِزَوامَل

ِدْيُڂ :  -132 َٚپوسَّ ٍْـ  ـْ َأٍِٸفِ  ا َٜ ب پسٍ  ،  َٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ قُل  ، ٣َپَل  ،  ُ٘ ټُلقاَ: » طالل  : ٣َپَل َر َأْْلِ

َٗلڄِلَْهپلځَِلڈل ََرُٚلؾٍَ اٯْلٻَلَرائَِض ََْٕو٩َل ٬ََلځُلَق ََٗلټِلَل ٬ََلَِل ،  ا٥دار٩ل، و أمحد، و  ٙٸبڀٍـ أيب، وا ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش،

 .  ٍق يٯٔوأ ، شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

 لأئَطالَف

ِدْيُڂ :  -133 ٍْـ اْلَپِرِث ا٥ت ٸِْٵل  َّ َراِهٸَؿ  ٍْ ٍْـ إِ د  ـِ  ُهَٵ  ٍْ ـِ  مْحَ ْبِد ا٥ر  َٜ ـِ  ٍْ َٴَٵَڀ  َ٘ ـْ أيِب  َٜ  ،

ْقٍف  ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َٜ َٜ ٶُْف  ،  َٜ قُل  ٣َپَل َريِضَ اللُ  ُ٘ ٿْلُسََيْقُمَ: » طالل  : ٣َپَل َر َاٯلٴلي ََيْقٍم٤ََلپَلٹَلڋْل٦ََلپَلڂلِْف َٜلْٟلُ
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ڀليڊلَِ َاْلَ ـَ ٿُلٹَلڊِل٬َلڂِلِفَُٜلپلَِؼَآَدُمََو٬لڂِلِفَُأْهّضَِطَٳِل ڈل٦لََ ،ََو٬لڂِلِفَٳَلڈلَتَ ،ََو٬لڂِلِفَ٘لڂِلډَل٦ََلپَلڂلْفَِ اْلُ َ ڊلَُ،ََو٬لڂِلِفََ٘لټُلقُمَاٯلِضي ـْ ،ََوٳَلڈلَٳِل

َ ٓي َإِ ڈل٦َلڊِل َاٯلِضي ـْ َٳِل ٣ََلٻَلټًلڈل ٿْلُس َاٯلٴلي ََ٘لٷلْپُلَع ََٛلتيك َُ٘لٵْلّضُِح َِٛل٨ِل ـْ َٳِل َالٿُلٹَلڊِل ََيْقَم َٳُلٵِلڂلَخڊٌل ََوِهَل ٓي َإِ ڊٍل ََداٗلي ـي َاْلِ

ڃْلَسَ  .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، وأٍق داود، و أمحد، و ا٥٪پ٢ٯل، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شَواْلِ

ِدْيُڂ :  -134 ٳِٸٍؿ ٜـ أٍٸف ٜـ ِدهَبْ َّ َّ ٍْـ  ٶُْف  ز  َٜ :  َيُٲقُل  ط، أٹف ٘ٵع ا٥ٶبل َريِضَ اللُ 
ڊلًَ » َُأٳلي ٢ََلّْضٹِل٨َل قَن َُ٘لتٿِلُّ َ َأڃْلُتْؿ ََ٘لٹَلڈل٩ل َاهلل ٦ََلَٞل ََوَأٮْلَرٳُلځَلڈل َهڈل ََٜلْٟلُ ََأڃْلتُْؿ ،  ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد:  أْرِف.  ش،

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ا٥دار٩لو

ِدْيُڂ :  -135 ـِ ٩َْسُٯقدَّ ٍْ ْبِد اللِ  َٜ ـْ  َٜ بِٸَدَة  َٜ ـْ  َٜ َراِهٸَؿ  ٍْ ٶُْف  إِ َٜ ـِ ا٥ٶ بِل  َريِضَ اللُ  َٜ  ط، 

َاٯلڀليڈلِسَ٭َلْرِنَ: » ٣َپَل  ََيپُلقََّنُؿَْ َٜلْٟلُ ـَ َاٯليِذي ََيپُلقََّنُؿَْ ،َُٙلؿي ـَ َاٯليِذي ََيپُلقََّنُؿَْ ،َُٙلؿي ـَ َاٯليِذي ََيڄلِِتََٗلٹْلَدََذٯلَِؽَ ،َُٙلؿي ،َُٙلؿي

ََأْيَِلََّنُؿَْ مٌَ٭َلقَْ ْؿ ٣ََلځَلڈلَداهُتُ ََ٘لِْضّضُِؼ ٣ََلځَلڈلَداهِتِؿَْ ، ََوَأْيَِلَُّنُْؿ ،  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحدأْرِف : .  ش،

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو
 

  ُةَبِوالٖت

ِدْيُڂ :  -136 ةَ َّ ٍْـ ٩ُر  ْٵرو  َبْٸَدةَ  َٜ ُٜ ـْ َأيِب  َٜ ك ،  َ٘ ـْ َأيِب ٩ُق َٜ ٶُْف َريِضَ  ،  َٜ ـِ ا٥ٶ بِل   اللُ  َٜ  ط، 

َاٯلڀلځلڈلرَِ : » ٣پل َٳُلِزُء َٯلڂَِلتُقَب ڂْلِؾ َٗلڈِلٯلپلي ََيَدُه ََيّضُِْضُط ََوَٚلؾي َاهلل٦ََلزي َٳُلِزُءَ إِني َٯلڂِلَتُقَب َٗلڈِلٯلڀلځلڈلِر ََيَدُه َويّْضُِضُط ،

َٳَلٺْلِرِِبَڈل اٯلپليڂلْؾَِ ـْ ٿْلُسَٳِل   . شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئلو،  ٩سٴؿ، و ٜبد ٍـ محٸدو،  أمحدأْرِف : .  شَ،ََٛلتيكََ٘لٷلپُْلَعَاٯلٴلي

 ُةاَعَيَكاِلَو ُدٍِالٗص

ِدْيُڂ :  -137 ـِ َّ ٍْ ْٵِرو  َٜ ـِ  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ   
ِٝ ـِ اْلُُب مْحَ بِْد ا٥ر  َٜ ـْ َأيِب  َٜ يٍؽ  ٍْـ َذِ بِٸؾ  ّْ ُذَ

قَل  ُ٘ َٮلََ» : ٣ََپَل ط الل  ا٥َْٯپيِص َأن  َر ََوُرِزَق ََأ٢ْلپَلَؿ ـْ َٳَل ََأ٬ْلپَلَح َآَ٘لڈلهَُ ٻَلڈل٬لڈلًَ٭َلْد َاهللَٗلَِِل ََو٭َلڀليٹَلُف :  أْرِف . ش ،

 .  ، وا٩ٗ٥ذي ، واٍـ ٩پِف ، و٩سٴؿ ، وٜبد ٍـ محٸد أمحد
 

 

ِدْيُڂ :  -138 َة َيُٲقُل َّ َ ْٕ ٍْـ ُهَب بْد الل  پ َتِٸٍؿ اْلَٸَْ٪پيِن  َيُٲقُل  َٜ ٍَ ِٵَع َأ َ٘ ُف  ـَ  : إِٹ  ٍْ َٵَر  ُٜ ِٵَع  َ٘  :

ٶُْف َريِضَ اللُ  اخْلَ٭ پِب  َٜ ِٵَع َٹبِل   َيُٲقُل   َ٘ ُف  َ» :َ َيُٲقُل ط الل  : إِٹ  پُلقَن٦ََلَٞلَاهللََٛلؼي ََ٘لَتَقٮلي ٽُلْؿ ََأڃلي پلِِفَ ٯَلْق َ٘لَقٮلُّ

ٍـ ، وا ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش،ََ٘لٺْلُدوََِخَڈلصڈًلََوَ٘لُروُحَٗلٷَِلڈلڃلڈلًَ ٯَلَرَز٭َلٽُلْؿَٮَلَِلََيْرُزُقَاٯلٷليْٟلََ

 .  ٍق يٯٔ، وأ ٩ٗ٥ذيا، و ٩پِف
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ِدْيُڂ :  -139 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ ـْ َأيِب َصپ٥ٍِح  َٜ َٵش  ْٜ َ ْٕ قُل  ا ُ٘ اڃْلٸُلُرواَ: »  طالل  : ٣َپَل َر

َُهَقََأ٢ْلٻَلَؾَٳِلڀلٽُْلؿَْ ـْ َُهَق٬ََلْق٭َلٽُلؿَْ إ٩َِلَٳَل ـْ ََ٘لڀلٸُْلُرواَإ٩َِلَٳَل َٓ ََ٘لْزَدُرواَ ،ََو َٓ ُفََأْٚلَدُرََأْنَ .  شڃلٹِْلٿَلڊَلَاهلل٦ََلپَلڂْلٽُلْؿَ،٬ََلچلڃِلي

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحد، و شا٥زهد»: َهٶ پد ي  أْرِف

ِدْيُڂ :  -141 ـْ َّ َٜ ٶُْدٍب  ُِ ـُ  ٍْ ُٵَرُة  َ٘ ـْ  َٜ ْٲبََڀ ا٥َْٱَزاِري   ُٜ ـِ  ٍْ ـْ َزْيِد  َٜ  ٍ ْٕ َٵ ُٜ ٍْـ  َْٓٴِؽ  بْد ا َٜ

قلِ  ُ٘ َِِبَََ: » ٣َپَل ط الل  َر ََيٽُلدُّ ُٚلُؾََوْٚلځَلفَُاٝلَِضڈلئُِؾَٮَلد  ٣ََلڈلَءََأْٗلټَلك٦ََلَٞلََوْٚلځِلفَِ ڈلَاٯلري ـْ ٣ََلڈلَءََ٘لَركََ ،٬ََلٿَل ـْ َ،ََوٳَل

ََأْنَ ٓي َٳِلڀلْفَُإِ ٗلُدي َٓ ٸبڀ: ا أْرِف.  ش َيِْضڄلََلََرُٚلٌؾََذا٢َُلپْلٷلڈَلٍنَأَْوََيِْضڄلََلَِٔلَأٳَْلٍرَ ٩ذي، و أٍق داود، و أمحد، و ـٍ أيبٙ  ،  ا٥ٗ

 . ا٥ٶسپئلو

ِدْيُڂ :  -141 ـِ ا٥ٶ بِل   َأيَب َّ َٜ ِٯٸٍد اخْلُْدِري   َ٘ ـْ َأيِب  َٜ َة  َُٛلپْلَقٌةَ: »  ٣َپَل  طَٹرْضَ ڃْلڂَلڈل َاٯلدُّ إِني

َاهلليََٳُلِْضتَْخپلٻُِلٽُلْؿ٬َلڂِلځَلڈل٬ََلڂَلڀلٸُْلُرَٮَلڂْلَػََ٘لٹْلٿَلپُلقنََ ٌة،ََوإِني ټُلقاَاٯلڀلىَِضڈلءََ َٜلُِضَ ڃْلڂَلڈلََوا٘لي ټُلقاَاٯلدُّ َل٬َلِْتڀلڊَِلََٗلڀلِلَ ،٬ََلڈل٘لي ََأوي ،٬ََلچلِني

َإَِ ائِڂلَؾ َرْسَ َاٯلڀلىَِضڈلِء َِٔل ََْٯَٵُٴقنَ ش ٮَلڈلڃَلڋْل پٍر ٥ِٸَٶُْٮَر ٤َْٸَػ   ٪ٍَ ـِ  ٍْ ِديِڂ ا َّ ،  ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد:  أْرِف.  َوِي 

  . ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -142 ـْ َأٍِٸفِ  ا٥َْٯلءَّ َٜ ـْ َأيِب  ،  َٜ ٶُْف ، ٣َپَل ،  َٜ قُل  ُهَرْيَرَة َريِضَ اللُ  ُ٘ :  طالل  : ٣َپَل َر

 «َ َاٯْلٽَلڈل٬لِر ََوَٚلڀليڊُل ـِ َاٝلڅْلٳِل ـُ ٢َِلْج ڃْلڂلڈَل                                    ، ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و أمحدأْرِف : .  شاٯلدُّ

 .  ٍق يٯٔوأ

ِدْيُڂ :  -143 َٵَر ٣َپَل َّ ُٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ قُل  ُنَپِهد  ُ٘ َذ َر َْ َسِدي ٢ََٲپَل ط الل  : َأ َِ َيڈلَ: »  ٍَِبْٯِض 

٢ََلّضڂِلؾ٦ٍَََلّْضَدَ ٦ََلڈلٗلُِر ََأْو ٫ََلِريډٌل َٮَلڄَلڃليَؽ ڃْلڂَلڈل َاٯلدُّ َِٔل ـْ َٮُل َاٝلْقَ٘لكََ اهلل َِٔل َڃَلٻْلَِضَؽ ََوا٦ْلُدْد : و٤ٸع ي  أْرِف.  ش ،

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا ا٥بخپري، و أمحد، و شا٥زهد»

 ًَُتٔفاِل

ِدْيُڂ :  -144 َّ َ ْٕ ْيٍح ا ـِ ُذَ ٍْ ْر٢ََجَڀ  َٜ ـْ  َٜ َل٣ََڀ 
ِٜ ـِ  ٍْ َجِٯل  ٣َپَل ِزَيپِد  ِٵْٯُځ ا٥ٶ بِل   ْٙ َ٘  ط: 

ََهڀلڈَلٌتََوَهڀلڈَلٌتَ: »  َيُٲقُل  َاٝل َ٘لٽُلقُن َقََأٳْلَر َُيٻَلرى ََأْن ََأَراَد ـْ ڂلِْػَٮَلڈلئِڀلڈًلَِضپلٿل،٬ََلٿَل َٗلڈِلٯلِضي ُٗلقُه ٬ََلڈلَْضِ ٨َلََوُهْؿََجڂِلٌع

َٮَلڈلنََ ـْ  .  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و أمحد:  أْرِف.  شٳَل
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ِدْيُڂ :  -145 پٍٍِر ٣َپَل  ٸد ٣َپَل ا٥َْق٥ِ َّ َِ ٍْـ  ـُ َيزيِد  ٍْ بْد ا٥َرمْحَـ  َٜ ٶِل  َُ د  َّ ـُ  :  ٍْ ٍُرْسُ  ٶِل  َُ د  َّ  :

٩ِل  ٣َپَل  َبْٸِد الل اْلرَْضَ ـَ ا٥َْٸَمِن َيُٲقُل  ُٜ ٍْ َذْيَٱَڀ  ُّ ِٵَع  َ٘ ُف  يِن  َأٹ  َٓ ق إِْدِريَس اخْلَْق ٍُ ٶِل َأ َُ د  َّ ٶُْف  :  َٜ َريِضَ اللُ 

قَل  : ٤َپنَ  ٣َپَل  ُ٘ ِ ط الل  ا٥ٶ پُس َيْسَٺ٥ُقَن َر ْٕ ـِ اخْلَ ـِ ا٠٥    َٜ َٜ َٺ٥ُُف  ْ٘ ،  ، َوَپ٢ََڀ َأْن ُيْدِر٤َٶِل ، َو٤ُٶُْځ َأ

قَل اللِ  ٢َُٲْٴُځ  ُ٘ ٸ ٍڀ َوَذ   : َيپ َر
پِهٴِ َِ ِ  ، إِٹ پ ٤ُٶ پ ِي  ْٕ َذا اخْلَ ِ  ، ٢ََجپَءَٹپ الل ِبَ ْٕ ْٯَد َهَذا اخْلَ ٍَ ؟  َذ   ، ٢ََٷْؾ 

ٍ  ، ٢َُٲْٴُځ  شڃَلٹَلؿَْ: » ٣َپَل  ْٕ َْ ـْ  ْٯَد َذ٥َِؽ ا٠٥   ٩ِ ٍَ ـٌَ ڃَلٹَلؿَْ: » ؟ ٣َپَل  : َهْؾ  ٶُفُ  . ٣ُْٴُځ  ش،ََو٬لڂِلِفََدَٜل َْ ؟  : َو٩َپ َد

٢َُلڀليتِل: » ٣َپَل  َٗلٺَِلْٟلِ ََيِْضَتڀلُّقَن ََهْدي ٭َلْقٌم َٗلٺَِلْٟلِ ََوُ٘لڀلٽْلِرَُ ،ََوََيُْدوَن ْٯَد َذ٥َِؽ  ُٲْٴُځ . ٢َ  ش،ََ٘لٹْلِرُفَٳِلڀلځُْلْؿ ٍَ : َهْؾ 

ـْ َذ   ٩ِ ِ ْٕ ََأْٗلَقاِبََٚلځَلڀليؿََ ڃَلٹَلؿَْ: »  ؟ ٣َپَل  اخْلَ ٦ََلَٞل َُد٦َلڈلٌة ٬َلڂِلځَلڈل ، َ٭َلَذ٬ُلقُه َإٯَِلڂلْځَلڈل ْؿ ََأَٚلڈلَِبُ ـْ َٳَل : َيپ  . ٢َُٲْٴُځ  ش ،

قَل اللِ  ُ٘ َِٚلپْلَد٘لڀِلڈَل ڃَلٹَلؿَْ: » . ٣َپَل  ، ِصْٱُٷْؿ ٥َٶَپ َر ـْ قَل اللِ  . ٣ُْٴُځ  شٿُلقَنَٗلڄَِلٯْلِِضڀلَتڀِلڈَل،ََوَيتٽََلپلَي ،َ٭َلْقٌمَٳِل ُ٘ ،  : َيپ َر

َرى إِْن َأْدَر٤َٶِل َذ٥َِؽ  ََ َاٝلََْ: » ؟ ٣َپَل  ٢ََم  ڈل٦َلڊَل ََجَ ٌڀ  . ٢َُٲْٴُځ  ش٨َلََوإٳَِلڈلٳَلځُلْؿَِضپلٿلَ٘لپْلَزُم َٜ ـْ َلُْؿ َجَپ ُٳ ََ  ْ : ٢َټِْن َل

َٮُلپلَي: »  ؟ ٣َپَل  َوَٓ إ٩َِپمٌ  َاٯْلٻِلَرَق َ٘لپِْلَؽ ٣ََلَجَرةٍَ ځَلڈل٬َلڈل٦ْلَتِزْل ََأْصِؾ ٦ََلَٞل ََ٘لٹَلضي ََأْن ََوٯَلْق َُيْدِرٮَلَؽَ ، ََٛلتيك ،

 .  ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش،ََوَأڃْلڋَل٦ََلَٞلََذٯلَِؽَ اٝلْقُتَ
 

 

ِدْيُڂ :  -146 ـْ َأٍِٸفِ  ا٥َْٯلءَّ َٜ قَل  ،  ُ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ ،َ ٦ْلَِللََِٗلڈلِدُرواَٗلڈِلََٕ: »  ٣َپَل ط الل  ، 

َاٝلٸلْپلِؿَِ ڂلِْؾ َاٯلپلي َٮَلټِلٷَلِع َٮَلڈل٬لِراًَ ٬لَِتڀلڈًل ََوُيٿْلِز َٳُلڅْلٳِلڀلڈًل ُٚلُؾ َاٯلري َُيٵْلّضُِح َٮَلڈل٬لِراًَ ، ََوُيٵْلّضُِح َٳُلڅْلٳِلڀلڈًل ََوُيٿْلِز ََيّضڂِلُعَ ، ،

ڃْلڂَلڈل َاٯلدُّ ـَ   . ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿأْرِف : .  ش َأَٛلُدُهْؿَِديڀلَُفَٗلٹَِلَرٍضَٳِل

ِدْيُڂ :  -147 َّ َٜ ـِ ا٥ٶ بِل  َأيِب َواِئٍؾ  َٜ ْبِد الل  َٜ ََو٭لَِتڈلٯُلُفَ ٬ُلُِضقٌقََِضپلؿ٢ِلَّضڈلُبَاٝل: »  ٣َپَل  طـْ  ،

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  ش ٮُلٻْلرٌَ

 ٔةاَعالٖط اُطَسِغَأ

ِدْيُڂ :  -148 ازَّ َٱٸْؾ ٢َُرات ا٥َٲز  ـِ َواُِٴَ  ، ٜـ َأيب ا٥٭  ٍْ پ٩ِِر  َٜ ٸٍد  ڀ َ ،  ِ٘ ـِ َأ ٍْ َذْيَٱَڀ  ُّ ـْ  َٜ  ،

َٱپِري  
ِٰ ٶُْف  ا٥ْ َٜ َٴَع ا٥ٶ بِل   ٣َپَل َريِضَ اللُ   ٚ ـُ َٹَتَذا٤َرُ  ط: ا َٴْٸٶَپ َوَٹْح ََ٘لَذاٮَلُرونََ: »  ٢ََٲپَل  َٜ :  ٣َپ٥ُقا ش؟ٳَلڈل

ڀَ  َٜ پ َ: »  . ٣َپَل  َٹْذ٤ُُر ا٥س  ٦ََل٪ْلَ َ٭َلّضْپَلځَلڈل ََ٘لَرْوَن ََٛلتيك ََ٘لټُلقَم ـْ َٯلَ ڈَل َٜلڈلنََ َآَيڈلٍتَإَِّني َاٯلدُّ ٬ََلَذٮَلَر ڈلَلَ : ٚلي ََواٯلدي ، َ،

ڊلََ اٗلي َٳَلٺْلِرِِبَڈل َواٯلدي ـْ َٳِل ٿْلِس َاٯلٴلي ََو٤ُلپُلقَع َاٯلِضالم ، ٦َلپلڂلف َٳَلْرَيَؿ ـِ ٦َِلڂلَِضكَاْٗل ََوڃُلُزوَل ََوٳَلڄلُٚلقَجَ ، ََوَيڄلُٚلقَج ، َ،
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َُٜلُِضقٍفَ ِقَ َوَٙلاَلَٙلڊَل َٗلڈِلٝل٪َْْلِ ََٜلِْضٌػ َٗلڈِلْٝلَٺْلِرِبَ : ََوَٜلِْضٌػ َٗلَِ ، ََوَٜلِْضٌػ َاٯْلٹَلَرِبَ، َڃَلڈلٌرَ َجِزيَرِة ََذٯلَِؽ ََوآِٜلُر ،

ـَِ َاٯْلڂَلٿَل ـَ ُرُجَٳِل ِهؿَْ ََّتْ ،  ف، واٍـ ٩پِ أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحد،  ٵٸديالأْرِف : .  ش ،ََ٘لٷلُْرُدَاٯلڀليڈلَسَإ٩َِلََْلْ٪َلِ

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو

ِدْيُڂ :  -149 ـِ ٩َْسُٯقدَّ ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ ـْ ِزر   َٜ پِصؿ  ٶُْف رَ  َٜ َٜ ـِ ا٥ٶ بِل  يِضَ اللُ  ٯلَْقَ: »  ٣َپَل  طَٜ

ََأهَْ ـْ َلَاهللََذٯلَِؽَاٯْلڂلَْقَمََٛلتيكََيّْضٹَلڌَل٬َلڂِلِفََرُٚلاًلَٳِلڀلىلََأْوَٳِل ََيْقٌمَٯَلٷلَقي ٓي ڃْلڂَلڈلَإِ َاٯلدُّ ـْ ،َُيَقا٤لِئَا٢ْلٿُلُفَ ِؾََٗلڂْلتِلََلََْيّْضَؼَٳِل

َََ، ا٢ْلٿِللََوا٢ْلُؿََأٗلڂِلِفَا٢ْلُؿََأِبَ ْٕ َا َٮَلَِلَٳُلپلَِئڋْل٥َُلپْلًِلََوَٚلْقراًََيٿْلأَلُ ََو٦َلْدًٓ ،  أٍق داودوأْرِف : .  ش ْرَضَ٭لِِْضٷلڈلً

 .  ا٩ٗ٥ذيو

ِدْيُڂ :  -151 پٍٍِر ٣َپَل َّ َِ ـِ  ٍْ ٍْـ َيِزيَد  مْحَـ  ْبد ا٥ر  پٍٍِر ا٥٭ پِئل  ٣َپَل  َٜ َِ ـُ  ٍْ َٸك  ٶِل َيْ َُ د  َّ  :  :

 ِ ْٕ بَ ُِ ـُ  ٍْ ـِ  مْحَ بُْد ا٥ر  َٜ ٶِل  َُ د  ْٵَٯپنَ َّ َ٘ ـِ  ٍْ اِس  ـِ ا٥ٶ ق  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ٩ِل   ٍ اْلرَْضَ ْٕ ـِ ُٹَٱ ٶُْف  ٍْ َٜ :  ، ٣َپَل َريِضَ اللُ 

قُل  ُ٘ پَل َذاَت ١ََداةٍ ط الل  َذ٤ََر َر  ِ َض ٢ِٸِف َوَر٢ عَ  ا٥د  پِئَٱِڀ ا٥ٶ ْخؾِ  ، ٢ََخٱ  َٚ ٶَٶ پُه ِي  َٛ ت ك  َّ ٶَپ  ،  ّْ ، ٢ََٴم  ُر

رَ  َٜ قَل اللِ ٣ُْٴٶَپش ؟  ٳَلڈل٣ََلڄلڃُلٽُلؿََْ: » ، ٢ََٲپَل  َف َذ٥َِؽ ٢ِٸٶَپإ٥َِْٸِف  ُ٘ پَل ١ََداةً  : َيپ َر  ِ ٬َْځ  ، َذ٤َْرَت ا٥د  ، ٢ََخٱ 

ْٯَځ  پِئَٱِڀ ا٥ٶ ْخؾِ  ٢ِٸِف َوَر٢  َٚ ٶَٶ پُه ِي  َٛ ت ك  َّ ٦ََلپَلڂلْٽُلؿَْ: »  ، ٢ََٲپَل  ،  ََأْٜلَق٬ُلڀلِل ڈلِل ٚلي َاٯلدي َ ٫َلْٟلُ ُرْج َََيْ َإِْن َوَأڃَلڈلَ،

َُدوڃَلٽُلؿَْ ٬لڂِلٽُلؿَْ ُرْجََوٯَلِْضڋُل٬َلڂِلٽُلؿَْ ،٬ََلڄَلڃَلڈلََٛلِجڂلُجُف َََيْ َ ،٬ََلڈلٳْلُرٌؤََٛلِجڂلڍُلَڃَلٻْلِِضفَِ ،ََوإِْن ََٜلپلڂِلٻَلتِل٦ََلَٞلَٮُلؾى ،ََواهللُ

َ٭َلٷَلطٌَ ٳلِضپلؿ ٣ََلڈلب  ُف َإڃِلي ٤ََلڈل٬لَِئڊلٌَ ، ٦ََلڂْلڀلُُف ـٍَ ، َ٭َلٷَل ـِ ىَْٗل َاٯلْٹُلزي َٗلٹَِلّضِْد َُأ٣َلّضىځُلُف َٮَلڄَلنى ، َ ـْ ٬ََلٿَل ٬ََلپْلڂَلټْلَرأَ، َٳِلڀلٽُْلْؿ َأْدَرٮَلُف

َاٯلٽَْلځْلِػَ ٬ََلَقا٘لَِح٢َُلقَرِة ََواٯْلٹِلَراِقَ ٦َلپَلڂْلِف ڈلِم َاٯلٴلي ََٗل٨ْلَ ڊًل ََٜلڈلِرٌجََٜلپلي ُف ََو٦َلڈلَث٣َِلَِلًَٓ ،َإڃِلي ٦َِلَّضڈلَدَ ،٬ََلٹَلڈلَثََيٿِلڂلڀلڈًل ،ََيڈل

قَل اللِ ، ٣ُْٴٶَپ شاهلل٬ََِلڈلْٙلُّضُتقا ُ٘  . ؟ ، َو٩َپ ٥َْبُثُف ِي إَْرضِ  : َيپ َر

ََيْقٳلڈلًََ: » ٣َپَل  َٮَلَِضڀلڊَلٍَ َأْرَٗلٹُلقَن ََيْقٌم َٮَلٴَلځْلرٍَ ، ََوَيْقٌم َٮَلُجٿُلٹَلڊلٍَ ، ََوَيْقٌم ڈلٳِلٽُلؿَْ ، َٮَلڄليي ڈلٳِلِف َأيي ََو٢َلڈلئُِر ،  ش ،

قَل اللِ  ٣ُْٴٶَپ ُ٘ ِذي ٤ََسٶَڀٍ  : َيپ َر ََْٳِٱٸٶَپ ٢ِٸِف َصَلُة َيْقمٍ  ، ٢ََذ٥َِؽ ا٥ْٸَْقُم ا٥  ،  شواَٯَلُفَ٭َلْدَرهَُ،َا٭ْلُدرَُ ََٓ: » ؟ ٣َپَل  ، َأ

قَل اللِ  ٣ُْٴٶَپ ُ٘ ُف ِي إَْرضِ  : َيپ َر ُٜ ا يُحَ: »  ؟ ٣َپَل  ، َو٩َپ إِْسَ َاٯلرى ،َ ،٬ََلڂَلڄلِِت٦ََلَٞلَاٯْلټَلْقمَِ ٮَلڈلٯلْٺَلڂلڌِْلَا٢ْلَتْدَٗلَرْ٘لُف

َٯَلفَُ ٬َلڂَلْد٦ُلقُهؿَْ ََوَيِْضَتِجڂلُّضقَن َٗلِِف ٬ََلڂلڅُْلٳِلڀلُقَن ٬ََلُتٿْلٷلِرَُ ، َِلَء َاٯلِضي ٬ََلڂَلڄلٳُلُر ََوا ، ٬ََلُتڀلّْضڋُِلَ، ٦ََلپَلڂلْځِلْؿَ َْٕرَض وُح ٬ََل١َلُ ،

و٦لڈلًَ ٢َلڈلِرَٛلتُځُلْؿََأ٤ْلَقَلَٳَلڈلَٮَلڈلڃَلڋْلَُذراًَ َ ،ََوَأ٢ْلّضَٺَلُفََُضُ ُهََٜلَقاِسَ ََيڄلِِتَاٯْلټَلْقَم٬ََلڂَلْد٦ُلقُهؿَْ ،ََوَأٳَلدي وَنَ ،َُٙلؿي دُّ ،٬ََلَٟلُ

َ٭َلْقٯلَفَُ ٦ََلڀلځُْلؿَْ ٦َلپَلڂْلِف ُف ٬ََلڂَلڀلْٱَلِ َُمِْحپل٨ِلََ ، ٬ََلڂُلٵْلّضُِحقَن ؿََْ، ، ََأٳْلَقاُِلِ ـْ َٳِل ٌء ََرْ َٗلڄَِلْيِدَيِْؿ ِرَٗلڊِلَ ٯَلڂْلَس َٗلڈِلْلَ ََوَيٿُلرُّ ،
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ڈل ََيْد٦ُلقََرُٚلالًَُمْتَپلِئڈل٣ًََلَّضڈلٗلڈلًَ ،٬ََلَتْتَّضٹُلُفَٮُلڀلُقُزَهڈلَٮَلڂلَٹَلڈل٢ِلڂلډِلَاٯلڀليْحؾَِ :ََأْٜلِرِٚللَٮُلڀلُقَزكَِ ٬َلڂَلټُلقُلََُلَ ُٗلُفَ ،َُٙلؿي ،٬ََلڂَلُْضِ

ڂْلِػَ ََٚلْزٯَلتََ ٗلڈِلٯلِضي ٬ََلڂَلټْلٷلَٹُلُف َاٯْلٺَلَرضَِ، ََرٳْلڂَلڊَل ََيٶْلَحُؽَ ٨ْلِ ََوْٚلځُلُف ُؾ ََوَيَتځَلپلي ٬ََلڂُلټْلّضُِؾ ََيْد٦ُلقُه َُٙلؿي َُهَقَ ، ٬ََلَّضڂْلڀلََِل ،

َٳَلْرَيؿََ ٮَلَذٯلَِؽَ ـَ َاْٗل َاْٝلَِِضڂلَح َاهللُ ََٗلٹَلڌَل َإِْذ َِدٳَلٴْلَؼَ ، ٭لِلي ََذْ َاٯْلّضَڂْلٶَلڈلِء َاْٝلَڀلڈَلَرِة ٦َِلڀلَْد ٬ََلڂَلڀلِْزُل َٳَلځْلُروَدَ٘ل٨ْلَِ ، ََٗل٨ْلَ ، َ،

َٳَلپَلٽَل٨ْلََِواِضَ ٦ََلَٞلََأْٚلڀلَِحڊِل ڂْلِف َٮَلٻلي َ٭َلٷَلرََ ٹلڈًل ََرأ٢َلُف څْلٯلڅُلَِ ،َإَِذا٤ََلڄل٤َلڄَل َُجَڈلٌنَٮَلڈلٯلپلُّ َٳِلڀلُْف َر دي َََتَ ََر٬َلٹَلُف َ ،ََوإَِذا ،٬ََلاَلََُيِؾُّ

َٳَلڈلَتَ َإِٓ َڃَلٻَلِِضِف َِريَح ََوُِد ََيڀلْتَځِلل٤ََلْر٬ُلفَُ ٯلٽَِلڈل٬لٍِر ََٛلڂْلڌُل ََيڀلْتَځِلل ََوڃَلٻَلُِضُف ََٛلَ ، ٬ََلڂَلٷْلپُلُّضُف َٯلُد َ، َٗلِّضڈَلِب ،َ تيكَُيْدِرٮَلُف

َٳِلڀلْفَُ ٬َلڂَلټْلُتپُلفَُ َاهللُ ٦ََلٵَلٿَلځُلُؿ َ٭َلْد َ٭َلْقٌم َٳَلْرَيَؿ ـَ َاْٗل ٦َِلڂلَِضك ََيڄلِِت َُٙلؿي َُوُٚلقِهځِلؿَْ ، ـْ ٦ََل ٬ََلڂَلٿْلَِضُح ُٙلځُلْؿَ ، ََوُُيَدى ،

ڀليڊلَِ َِٔلَاْلَ َُهَقَٮَلَذٯلَِؽَ ٗلَِدَرَٚلڈلهِتِْؿ ٦َِلڂلَِضَ ،٬ََلَّضڂْلڀلََِل َإ٩َِل ََأْوَٛلكَاهللُ َِٖلَ ك،َإِْذ ََأْٜلَرْٚلڋُل٦َِلَّضڈلدًا َ٭َلْد ََيَداِنَ :َإِنى ََٓ،

ؿَْ َٗلټِِلَتڈلُِلِ َاٯلٷلُّقرَِ ََٕٛلٍد َإ٩َِل ٦َِلَّضڈلِدي ْز ٬ََلَحرى ََوٳَلڄلُٚلقَجَ ، ََيڄلُٚلقَج َاهللُ ََوَيّْضٹَلڌُل ََٛلَدٍبَ ، َٮُلؾى ـْ َٳِل ََوُهْؿ ،

ڊلََ َيڀلِِْضپُلقنََ يي ِة٤ََل٠َلِ ََأَوائپُِلځُلْؿ٦ََلَٞلَُٗلَحْٟلَ َ ،٬ََلڂَلٿُلرُّ َآِٜلُرُهْؿ٬ََلڂَلټُلقٯُلقنََ ُٗلقَنَٳَلڈل٬َلڂِلځَلڈل،٬ََلڂل٪َْلَ ِذِهَ ،ََوَيٿُلرُّ :َٯَلټَلْدَٮَلڈلَنَِِبَ

َٳَلڈلءٌَ ًة ََوَأْصَحڈلُٗلفَُ ٳَلري ٦َِلڂلَِضك َاهللِ َڃَلّضِلُّ ََوُُيْٱَلُ َِديڀلڈَلٍرَ ، َٳِلَئڊِل ـْ َٳِل ََٜلْٟلًا َََٕٛلِدِهْؿ َاٯلثيْقِر ََرأُس ََيٽُلقَن ََٛلتيك ،

َا ََٕٛلِدٮُلُؿَاٯْلڂلَْقمََ ٫َلډُلَڃَلّضِلُّ ٦َِلڂلَِضكََوَأْصَحڈلُٗلفَُ،٬ََلَٟلْ ٦ََلپَلڂْلځِلُؿَاٯلڀليٺَلَػَِٔلَِر٭َلڈلِِبِؿَْ هللِ ٢ِلُؾَاهللُ ،٬ََلڂُلٵْلّضُِحقَنَ ،٬ََلُٟلْ

َإ٩َِلَإَْرضَِ ٬َلْر٢َلكَٮَلٿَلْقِتَڃَلٻْلٍسََواِٛلَدةٍَ ٦َِلڂلَِضكََوَأْصَحڈلُٗلُف َاهللِ َڃَلّضِلُّ َََيّْضُِط ،٬ََلاَلََوُِدوَنَِٔلَإَْرِضَ ،َُٙلؿي

َٳَلألََ َإِٓي ٣َِل٠ْلٍ ََوڃَلْتڀلُځُلؿَْٳَلْقِضَع ځُلْؿ ََزَهُ َاهللَِ ُه َإ٩َِل ََوَأْصَحڈلُٗلُف ٦َِلڂلَِضك َاهللِ َڃَلّضِلُّ ٫َلډُل ٬ََلَٟلْ ٤ََلْٟلًاَ ، َاهللُ ٢ِلُؾ ٬ََلُٟلْ ،

ََٗلڂلڋُْلَٳَلَدٍرََوََٓ ،٬ََلَتْحٿِلپُلځُلْؿ٬ََلتَٷْلَرُٛلځُلْؿََٛلڂلڌُْل٣ََلڈلَءَاهلل ٮَلڄَل٦ْلڀلڈَلِقَاٯْلُّضْخڋِلَ َٳِلڀلُْف ُـّ ََيٽُل ََٓ َٳَلٷلَرًا َُيْر٢ِلُؾَاهللُ َ،َُٙلؿي

ٯَلٻَلڊلَِ َوَٗلرٍَ َٮَلڈلٯلزي ٮَلځَلڈل ََي١ْلُ ََٛلتيك َإَْرَض ٬ََلڂَلٺْلِِضُؾ َٯلأَِلْرضَِ ، َُيټَلڈلُل َُٙلؿي ََٙلٿَلَرَ٘لِؽَ ، ََأڃْلّضِتِل ََٗلَرٮَلَتِؽَ : ََوُردىي ، َ،

ڈلڃَلڊلَِ ٳلي َاٯلرُّ ـَ َٳِل َاٯْلٹِلٵَلڈلَٗلڊُل ََ٘لڄلٮُلُؾ َٗلټِِلْحٻِلځَلڈل ٬َلڂَلْقٳَلئٍِذ ََوَيِْضتَٸلپِلُّقَن ٢ْلؾَِ ، َاٯلرى َِٔل ََوُيَّضڈلَرُك ََٛلتَي ، ،َ ـَ َٳِل ټْلَحڊَل َاٯلپلى ََأني ك

َاٯلڀليڈلسَِ ـَ َٳِل َاٯْلٻِلَئڈلَم َٯَلَتٽْلٻِلل َاٯلڀليڈلسَِ اِلٗلِِؾ ـَ َٳِل َاٯْلټَلّضڂِلپَلڊَل َٯَلتَٽْلٻِلل َاٯْلّضَټَلِر ـَ َٳِل ټْلَحڊَل ََواٯلپلى َاٯْلٺَلڀلَِؿَ ، ـَ َٳِل ټْلَحڊَل ََواٯلپلى ،

َاٯلڀليڈلسَِ ـَ ََٗلٹَلڌَلَاهللَِرُيڈًل٤َلََ ٯَلَتٽْلٻِللَاٯْلٻَلِخَذَٳِل ڋَلَآَٗلڈل٤لځِِلؿَْ ڂلىَّضڊلًَ،٬ََلَّضڂْلڀلََِلَُهْؿَٮَلَذٯلَِؽَإِْذ ،٬ََلَتټْلّضُِضَ ،٬ََلَتڄلُٜلُذُهْؿَََتْ

َ ََوٮُلؾى ـٍ َٳُلڅْلٳِل َٮُلؾى َاٯلڀليڈلسَِ ٳلِضپلؿُروَح اُر َِذَ ََوَيّْضټَلك ٿُلرَِ ، َاْْلُ ڈلُرَج َهَتَ ٬َلڂِلځَلڈل ََيتَځَلڈلَرُٚلقَن ٬ََلٹَلپَلڂلْځِلْؿَ ، ،ََََََََََََََََََََََ

َ ڈل٦َلڊُل َاٯلِضي                                  ِي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِفوا ، أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحدأْرِف : .  شَ٘لټُلقُم

 .  شا٥ٳٖى»
 

 

ـِ ا٥ٶ بِل   -151 َٜ  
ِ
ْرَداء ـْ َأيِب ا٥د  َٜ ْٴَحَڀ  َٚ ـِ َأيِب  ٍْ ـْ ٩َْٯَداَن  َٜ ٍْـ َأيِب اْلَْٯِد  پِل  َ٘ :  ٣َپَل  طّديڂ 
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ِل٢َُلقَرِةَاَ» ََأوي ـْ َآَيڈلٍتَٳِل ََٛلٻِلَظ٦ََل٪ْلَ ـْ ڈللَِٳَل ٚلي َاٯلدي ـَ ،  أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  ش ٯلٽَْلځْلِػ٦َُلٵِلَؿَٳِل

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذيو

 ُةَساآلٔخ

 

ِدْيُڂ :  -152 ٸ پنَ َّ َّ ـْ َأيِب ُهَرْيَرةَ  َأيِب  َٜ ِريٍر  َِ ـِ  ٍْ ْٵِرو  َٜ ـُ  ٍْ َڀ  َٜ ق ُزْر ٍُ ٶَپ َأ َُ د  َّ َريِضَ اللُ  : ٣َپَل 

ٶُْف  قُل  ٣َپَل َٜ ُ٘ َراعُ ط الل  : ُأيِت َر ْٯِجُبفُ  ٍَِٴْحٍؿ ٢َُد٢َِع إ٥َِْٸِف ا٥ذ  َُ ُُؿ  ٣َپَل  ، َو٤َپَٹْځ  :  ، ٢َٶََٷَس ٩ِٶَْٷپ َنَْسًڀ 

َاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊلَِ» َاٯلڀليڈلِسََيْقَم َََذٯلَِؽَ َأڃَلڈل٢ََلڂلىُد ََِل ـََ ،ََوَهْؾََ٘لْدُروَن ٯل٨َِلََوأِٜلِري َإَوي ََوَٚلؾي ِٔلََصٹِلڂلٍدََ،ََوْٿَلُعَاهلل٦ََلزي

َ َاٯْلّضٱََلُ ََوَيڀلْٻُلُذُهُؿ ا٦ِلل َاٯلدي َُيِْضٿِلٹُلځُلُؿ ٿْلُسَ َواِٛلٍد َاٯلٴلي ََوَ٘لْدڃُلق ، َََٓ َٳَلڈل ََواٯلْٽَلْرِب َاٯْلٺَلؿى ـَ َٳِل َاٯلڀليڈلَس ٬ََلڂَلّْضپُلُغ ،

َتٿِلپُلقنََ ََُيْ ََوَٓ َٯلِّضَٹْلضٍَ ُيٷلڂِلټُلقَن َاٯلڀليڈلِس ََٗلٹْلُض ٬ََلڂَلټُلقُل ٬َلڂِلفَِ ، ََأڃْلُتْؿ َٳَلڈل َإ٩َِل ََ٘لَرْوَن ََأَٓ َ٭َلْدََ: َٳَلڈل َإ٩َِل ََ٘لَرْوَن َأَٓ

َآَدمَُ َٗلپَلٺَلٽُلؿَْ ََأُٗلقٮُلْؿ َٯلِّضَٹْلٍض َاٯلڀليڈلِس ََٗلٹْلُض ٬ََلڂَلټُلقُل ََوَٚلؾي ٦ََلزي ٽُلْؿ ََرٗلى َإ٩َِل َٯَلٽُلْؿ ََيٴْلٻَلُع ـْ َٳَل ََ٘لڀلٸُْلُروَن ََأَٓ ، َ.

َآَدَم٦َلپلڂلفَاٯلِضالم٬ََلڂَلټُلقٯلُقنََ ََأڃْلڋَلََأُٗلقَاٯْلّض٪ََلَِ ٬َلڂَلڄلُ٘لقَن َآَدُم َُروِٛلفَِ هللَٗلڂَِلِدهَِ،ََٜلپَلټَلَؽَا :ََيڈل ـْ ،َ ،ََوڃَلٻَلَخ٬َلڂِلَؽَٳِل

َٯَلَؽَ ٬ََلَِضَجُدوا َاْٝلَاَلئٽَِلڊَل َإ٩َِلََرٗلىَؽَ َوَأٳَلَر ٬َلڂِلفَِ ،٬ََلڈل٣ْلٻَلْعَٯَلڀلڈَل ـُ َٳَلڈلَڃَلْح ََ٘لَرىَإ٩َِل ََ٘لَرىَٳَلڈلَ٭َلْدََٗلپَلٺَلڀلڈَل ،ََأَٓ ؟.َ ،ََأَٓ

الَمَُ َاٯلِضي ٦ََلپَلڂلِْف َآَدُم َ٭لََ ٬َلڂَلټُلقُل ََوَٚلؾي ٦ََلزي ََربى َإِني ََيٺْلٶَلډَلَ: ـْ ََوٯَل َٳِلْثپَلُف َ٭َلّضْپَلُف ََيٺْلٶَلډْل ْ َََل ٫ََلٶَلّضڈًل َاٯْلڂلَْقَم ٫ََلٶِلډَل ْد

َٳِلثْپَلفَُ ٬ََلٹَلٵَلڂْلتُفَُ َٗلٹْلَدُه َجَرِة َاٯلٴلي ـِ ٦ََل َََّنڈَلِن ُف ََوإڃِلي َڃَلٻْلِزَ ، َڃَلٻْلِز َڃَلٻْلِز َڃَلٻْلِز َڃَلٻْلِز ٫ََلْٟلِي ، َإ٩َِل َاْذَهُّضقا ، َ،

َڃُلقٍحَ َإ٩َِل َڃُلقٛلڈلًَ اْذَهُّضقا ٬ََلڂَلڄلُ٘لقَن ٬ََلڂَلټُلقٯُلقنَََ. َاٯلِضالم َإَْرضَِ ٦لپلڂلف ََأْهِؾ َإ٩َِل ٢ُلِؾ َاٯلرُّ ُل ََأوي ََأڃْلڋَل َڃُلقُح ََيڈل : َ،

َكَاهلل٦ََلّْضدًا٣ََلٽُلقراًَ َإ٩َِلََرٗلىَؽَ َو٢َلِلي ََ٘لَرىَٳَلڈلَ٭َلْدََٗلپَلٺَلڀلڈَل ،٬ََلڈل٣ْلٻَلْعَٯَلڀلڈَل ٬َلڂِلِفََأَٓ ـُ ََ٘لَرىَإ٩َِلَٳَلڈلَڃَلْح ؟٬ََلڂَلټُلقُلَ ،ََأَٓ

ََرٗلىكَ٭لََ ڃُلقٌحَ ُفَٮَلڈلڃَلڋْلَِٖلََد٦ْلَقٌةَ ْد٫ََلٶِلډَلَاٯْلڂَلْقَم٫ََلٶَلّضڈًلَََلََْيٺْلٶَلډْلَ٭َلّْضپَلُفَٳِلثْپَلفَُ:َإِني ََيٺْلٶَلډَلََٗلٹْلَدُهَٳِلثْپَلُفََوإڃِلي ـْ ،ََوٯَل

يَاْذَهُّضقاَإ٩َِلَإِْٗلَراِهڂلؿََ ٦َلَٞلَ٭َلْقٳِلل :َ ڂلَټُلقٯُلقنََ.٬ََلڂَلڄلُ٘لقَنَإِْٗلَراِهڂلَؿ٬َلََ ،َڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَاْذَهُّضقاَإ٩َِل٫ََلْٟلِ

ـَُ ََأْهِؾَإَْرِضَا٣ْلٻَلْعَٯَلڀلڈَلَإ٩َِلََرٗلىَؽََأَََٓ٘لَرىَإ٩َِلَٳَلڈلَڃَلْح ـْ َاهللََوَٜلپلڂِلپُلُفَٳِل ٬َلڂِلِفََأَََٓ٘لَرىَٳَلڈلََيڈلَإِْٗلَراِهڂلُؿََأڃْلڋَلَڃَلّضِلُّ

ََرٗلىكَ٭َلْد٫ََلٶِلډَلَاٯْلڂَلْقَم٫ََلٶَلّضڈًلَََلَْيََ ْؿَإِْٗلَراِهڂلُؿَإِني ََيٺْلٶَلډَلََٗلٹْلَدُهَٳِلثْپَلُفَ٭َلْدََٗلپَلٺَلڀلڈَل٬ََلڂَلټُلقُلََُلُ ـْ ٺْلٶَلډْلَ٭َلّْضپَلُفَٳِلثْپَلُفََوٯَل

-ََ َٮَلِذَٗلڈل٘لِِف َڃَلٻْلِزََ-٬َلَذٮَلَر َڃَلٻْلِز َڃَلٻْلِز ٫ََلْٟلِي ڃَلٻْلِز َإ٩َِل َاْذَهُّضقا اَلمَُ ، َاٯلِضي ٦ََلپَلڂلِْف َٳُلق٢َلك َإ٩َِل َاْذَهُّضقا ، َ.

َٳُلق٢َلك ٬ََلڂَلټُلقٯُلقنََ ٬َلڂَلڄلُ٘لقَن َاهللَ ، َٳُلق٢َلكََأڃْلڋَلََر٢ُلقُل ََيڈل َاٯلڀليڈلسَِ: ٦ََلَٞل ََوٗلَِتٽْلپلڂِلٿِلِف َاهللَٗلِِر٢َلڈلَٓ٘لِِف ،َ اْصٷَلٻَلڈلَك

ََرٗلىَؽَ َإ٩َِل َٯَلڀلڈَل ٬َلڂِلفَِ ا٣ْلٻَلْع ـُ َڃَلْح َٳَلڈل ََ٘لَرىَإ٩َِل ََٗلپَلٺَلڀلڈَل ،ََأَٓ َ٭َلْد ََ٘لَرىَٳَلڈل ْؿَٳُلق٢َلك ،ََأَٓ ََُلُ َ٭َلْدَ ؟٬ََلڂَلټُلقُل ََربى :َإِني
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َ َ٭َلّضْپَلُف ََيٺْلٶَلډْل ْ َََل ٫ََلٶَلّضڈلً َاٯْلڂَلْقَم َٳِلْثپَلف٫ََُلٶِلډَل ََٗلٹْلَدُه ََيٺْلٶَلډَل ـْ ََوٯَل َٗلټَِلْتپلځَِلڈل ٳِلْثپَلُف َُأْؤٳَلْر ْ َََل َڃَلٻْلِضڈلً َ٭َلتَپْلڋُل ََوإِنى ، َ،

٫ََلْٟلِي ڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَڃَلٻْلِزَ َإ٩َِل َاْذَهُّضقا ٦َِلڂلَِضك ، َإ٩َِل َاْذَهُّضقا ٦َِلڂلَِضك٬ََلڂَلټُلقٯُلقنََ ، ٬ََلڂَلڄلُ٘لقَن ٦َِلڂلَِضكَ ، ََيڈل :

ٿْلڋَلَاٯلڀليڈلَسَِٕلَاْٝلَځْلدََِ-٭َلڈلَلََهٽَلَذاَُهَقََ-ُتُفََأٯْلټَلڈلَهڈلَإ٩َِلَٳَلْرَيَؿََوُروٌحَٳِلڀلُْفََأڃْلڋَلََر٢ُلقُلَاهللََوٮَلپلٿِلََ ،٬ََلڈل٣ْلٻَلْعَ َوٮَلپلي

٬َلڂِلِفََأَََٓ٘لَرىَٳَلڈلَ٭َلْدََٗلپَلٺَلڀلڈَل ـُ ْؿ٦َِلڂلَِضك ٯَلڀلڈَلَإ٩َِلََرٗلىَؽََأَََٓ٘لَرىَإ٩َِلَٳَلڈلَڃَلْح ََرّبَ٭َلْد٫ََلٶِلډَلَاٯلَْ ،٬ََلڂَلټُلقُلََُلُ ڂَلْقَمَ:َإِني

َ َٳِلثْپَلُف ََيٺْلٶَلډَلََٗلٹْلَدُه ـْ ََوٯَل َٳِلثْپَلُف ََيٺْلٶَلډْلَ٭َلّْضپَلُف ْ َََل ََ-٫َلٶَلّضڈًل ََذڃْلّضڈًل َٯَلُف ََيْذٮُلْر ْ َإ٩َِلََ-َوََل يَاْذَهُّضقا ٫ََلْٟلِ َإ٩َِل اْذَهُّضقا

ٍدَ ُدََأڃْلڋَلََر٢ُلقُلَاهللََوَٜلڈلَ٘لُؿَإڃَْلّضڂَِلڈلِء٫َلََ ،٬ََلڂَلڄلُ٘لقِن٬ََلڂَلټُلقٯُلقنََ طُْلَٿلي َمَٳِلڀلُْفَ:ََيڈلَُْلَٿلي ٻَلَرَاهللَٯلََؽََذڃْلّضََؽَٳَلڈلََ٘لټَلدي

رََ ََ٘لڄَلٜلي ََرٗلىَؽَ َوٳَلڈل َإ٩َِل َٯَلڀلڈَل ٬ََلڈل٣ْلٻَلْع ٬َلڂِلفَِ ، ـُ َڃَلْح َٳَلڈل ََ٘لَرىَإ٩َِل ََأَٓ ََٗلپَلٺَلڀلڈَل ، َ٭َلْد ََ٘لَرىَٳَلڈل ََأَٓ ڋَلَ ، َََتْ ٬ََلآِِت ٬ََلڄَل٭ُلقُم ؟

َ ََوَٚلؾي ٦ََلزي ََيٻْلَتُحَ اٯْلٹَلْرِش٬ََلڄَل٭َلُع٢ََلڈلِٚلدًاَٯلَِربى َاٯلثيڀلڈَلِء٦ََلپَلڂلِْف٣ََلڂْلئڈًلَََلََْ،َُٙلؿي ـِ ََْلَڈلٳِلِدِهََوُٛلِْض ـْ ََوُيپْلځِلٿُلڀلِلَٳِل اهلل٦ََل٧َلي

َ٭َلّض٧ِْلَ ٦ََلَٞلََأَٛلٍد عَْ ،٬ََلڂُلټَلڈلُلَ َيٻْلَتْحُف َُ٘لٴَلٻلي َا٣ْلٻَلْع َاْر٬َلْعََرأ٢َلَؽََو٢َلْؾَُ٘لٹْلٷَلْف ُد َُْلَٿلي تِلَ .٬ََلڄَل٭ُلقُلَ :ََيڈل َُأٳلي :ََيڈلََربى

تَِ َُأٳلي تِلََيڈلََربى تِلُأٳلي تِل لَُأٳلي تِلَُأٳلي َُأٳلي َ ،ََيڈلََربى َََِٓٛلَِضڈلَبَ .٬ََلڂَلټُلقُلَ ،ََيڈلََربى ـْ تَِؽَٳَل َُأٳلي ـْ ُدََأْدِٜلْؾَٳِل :ََيڈلَُْلَٿلي

ڀليڊلَِ ََأْٗلَقاِبَاْلَ ـْ َٳِل ـِ َاٯْلَّضڈلِبَإَْيٿَل ـَ َإَْٗلَقاِبَ ٦َلپَلڂْلِفَٳِل ـَ ٮَلڈلُءَاٯلڀليڈلِس٬َلڂِلَِل٢َِلَقاُهَٳِل َ٭َلڈلَلَ ،ََوُهْؿَُذَ :ََواٯليِذيَ .َُٙلؿي

ڊَلََوَهَجرََ َٳَلٽلي ڀليڊِلَٮَلَِلََٗل٨ْلَ َٳَلٵَلڈلِريِعَاْلَ ـْ َٳِل ا٦َل٨ْلِ َٳِلٱْلَ ٍدَٗلڂَِلِدِهََٝلَڈلََٗل٨ْلَ ى ڃَلٻْلُسَُْلَٿلي ڊَلََوُٗلٱْلَ َٳَلٽلي .  ش ،ََأْوَٮَلَِلََٗل٨ْلَ

 . ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿو،  ا٥بخپريو،  أمحدأْرِف : 

ِدْيُڂ :  -153 ـْ َّ َٜ ـِ ٩َْسُٯقدَأيِب َواِئٍؾ  ٍْ ْبِد اللِ  ٶُْف  َٜ َٜ ڀليڊُلَ: »  ط: ٣َپَل ا٥ٶ بِل   ٣َپَل َريِضَ اللُ  اْلَ

اِكَڃَلٹْلپلِفَِ َِذَ ـْ  .  ا٥بخپري، و أمحدأْرِف : .  ش،ََواٯلڀليڈلُرَٳِلثُْؾََذٯلَِؽَ َأ٭ْلَرُبَإ٩َِلََأَٛلِدٮُلْؿَٳِل

ِدْيُڂ :  -154 ـْ َأيِب َصپ٥ٍح َّ َٜ َٵش  ْٜ َ ْٕ ـْ َأيِب ُهرَ  ا َٜ ٶُْف  ْيَرةَ ،  َٜ ـِ ا٥ٶ بِل  َريِضَ اللُ  :  ٣َپَل  طَٜ

ََرَأْتَ َيټُلقُلَاهللََُّ٘لٹَلڈل٩َلَ » ٨َلَٳَلڈل٦َََٓل٨ْلٌ
ڈلِْلِ ،ََوَََٜٓلٷَلَر٦ََلَٞلَ٭َلپْلډِلَ ،ََوََٓأُذٌن٢ََلٿِلٹَلڋْلَ :ََأ٦ْلَدْدُتَٯلٹِِلّضڈَلِديَاٯلٵلي

َ٭َلَرأََ َٗل٪َلَ َُٙلؿي َٳلَِ ، ْؿ ََُلُ َأْٜلٻِلَل َڃَلٻْلٌسَٳَلڈل ََ٘لٹْلپَلُؿ ٬ََلاَل ََيٹْلٿَلپُلقنََ: َٮَلڈلڃُلقا َٗلَِِل ََٚلَزاًء ََأ٦ْل٨ُلٍ ِة َ٭ُلري ،  أمحدأْرِف :  . شـْ

  . ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -155 َٹپدِ َّ َرِج  أيِب ا٥ز  ْٜ ـِ إَ َٜ ـْ أيِب  ،  َٜ قَل ،  ُ٘ ٶُْف َأن  َر َٜ ط الل  ُهَرْيَرَة َريِضَ اللُ 

َڃَلڈلِرََٚلځَلڀليؿََ ُدونََڃَلڈلُرََٗلڀلِلَآدمَاٯليتِلَُيق٭لَِ: »  ٣َپَل  ـْ َٳِل ٢ََلّْضٹِل٨َلَُٚلْزءًا ـْ ،َإِْنَ :َيڈلََر٢ُلقَلَاهللَِ ،٬ََلټلڈلٯلقا ،َُٚلْزٌءَٳِل

َٯَلٽَلڈل٬لڂِلڊَل َ٭لڈلل ٮَلڈلڃَلڋْل َُٚلْزءاًَ ، ََو٢ِلتى٨َل َٗلِتِِْضٹَلڊٍل ٦ََلپَلڂلْځَلڈل پَلڋْل ٬َُلٶلى ڈَل َإَِّني ،  ٵٸدي، وال أمحدو،  ٩پ٥ؽأْرِف : .  ش :
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 .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

  ُعأمَوَذاِل

ِدْيُڂ :  -156 َٵَر ريض الل ٜٶٷمَّ ُٜ ـِ  ٍْ بِْد الل  َٜ ـْ  َٜ ـْ ُنَپِهٍد  َٜ َٵش  ْٜ : ٣پل  ، ٣پل إَ

٬ََلڄَل٦ِلڂلُذوهَُ: »  طالل  ر٘قل َٗلڈِلهللِ َا٢ْلتَٹَلڈلَذ ـِ ٬ََلڄَل٦ْلٷُلقهَُ ٳَل َاهللَ ٢َلڄلََل ـْ ََوٳَل ٬َلڄَلِٚلڂلّضُقهَُ ، ََد٦َلڈلٮُلْؿ ـْ ََوٳَل ، َ ـْ ََوٳَل ،

٬ََلٽلڈل٬لَِ َٳَلٹْلُرو٬لڈلً َإٯَِلڂلْٽُلْؿ ََٛلتيك ُئقهََُصڀلََع َٯلَُف ٬ََلڈلْد٦ُلقا َُ٘لٽلڈل٬لُِئقڃَلُف َٳَلڈل َجَتُِدوا ََلْ ٬َلچلْن َٮلڈل٬لڄلَتُقهَُ ، َ٭َلْد ٽُلْؿ ََأڃلي .  ش َ٘لَرْوأ

 .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و أٍق داود، و شإدب آٱرد»ي  ا٥بخپري، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحد : أْرِف

ِدْيُڂ :  -157 ـْ َأيِب ُهَرْيرَ َّ َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ُٴقٍس ٢ََٲپَل  طَة َأن  ا٥ٶ بِل  ا٥َْٯَلء  ُِ َٔ َٹپٍس  َٜ :  َو٣ََػ 

ٮُلؿَْ » ََذى ـْ ٮُلْؿَٳِل ٮُلْؿَٗلَِخْٟلِ َُأْٜل٠ِلُ َٓ َاٯْلټَلْقمَِ َأ ـَ اٍت٬ََلټَلڈلَلََرُٚلٌؾَٳِل :ََٗلَٞلََيڈلَ ،٬ََلَِضٽَلڋَلَاٯْلټَلْقُم٬ََلڄَل٦َلڈلَدَهڈلََٙلاَلَثَٳَلري

َاهلل َ٭َلڈلَلَ َر٢ُلقَل هَُ ، ََٜلْٟلُ َُيْرَٚلك ـْ َٳَل ٮُلْؿ ََٜلْٟلُ هََُ: ََذُّ ـُ َ َوُيڅْلٳَل ـُ َُيڅْلٳَل َٓ ََو ُه ََٜلْٟلُ َُيْرَٚلك َٓ َ ـْ َٳَل ٮُلْؿ ََوَذُّ ،

هَُ  .  ا٩ٗ٥ذي، و أمحد:  أْرِف.  ش َذُّ

ِدْيُڂ :  -158 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ْٯٍد  َ٘ ـِ  ٍْ ْٷِؾ  َ٘ ـْ  َٜ پِزٍم  َّ ڂَلڂْلِفَ: »  ٣َپَل  طَأيب  ََْلْ َؾَِٖلَٳَلڈلََٗل٨ْلَ ََ٘لَقٮلي ـْ ٳَل

َِرْٚلپلََ پْلڋُلَٯَلُفَٗلڈِللڀليڊلََِوٳَلڈلََٗل٨ْلَ  . ٍق يٯٔوأ ، ا٩ٗ٥ذي، و ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  ش ڂْلِفََ٘لَقٮلي

ِدْيُڂ :  -159 ْبِد الل َيُٲقُل َّ َٜ ـَ  ٍْ پٍَِر  َِ ِٵَع  َ٘ ُف  ـِ ٩ِْٲَسؿ َأٹ  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـْ  َٜ ٍْـ ٣َْٸٍس  : ٣َپَل  َداُود 

قُل  ُ٘ ڈلٮُلْؿََواٯلٸلُّپْلؿََ: »  طالل  َر َ اٯلٸلُّپْلَؿ٥َُلپُلَِلٌتََيْقَمَاٯْلټِلڂلڈَلٳَلڊلََِ،٬ََلچلِنَي إِيي ـْ ََأْهپَلَؽَٳَل حي َاٯلٴلُّ ٬ََلچلِني حي ټُلقاَاٯلٴلُّ ،ََوا٘لي

دٳَِلڈلَءُهْؿََوا٢ْلتََحپلُّقاََْلڈَلِرٳَلځُلؿَْ ٮَلڈلَنَ٭َلّضپَْلٽُلؿَْ ـ محٸد، و أمحد:  أْرِف.  ش ،ََْحپََلځُلْؿ٦ََلَٞلَأَْن٢ََلٻَلٽُلقَا  .  ٩سٴؿ، و ٜبدٍ 

ِدْيُڂ :  -161 ـِ َّ ٍْ ْٵرو  َٯْٸٍٿ  َٜ ـْ َأٍِٸفِ  ُٙ َٜ هِ  ،  د  َِ ـْ  َٜ قُل  ، ٣َپَل  ،  ُ٘ ٮُلپُلقاَ: »  طالل  : ٣َپَل َر

٭ُلقا ََوَ٘لٵَلدي ُٗلقا اٌفَ َواْذَ َإرِْسَ ََُيَڈلٯلٷِلُْف ْ َََل َٳَلڈل ََواٯْلَّضُِضقا ڂلپَلڊلٌَ ، ََٓلِ ََوَٓ ،  ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش ،

 .  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أمحدو

ِدْيُڂ  -161 قَل : َّ ُ٘ َٵَر َأن  َر ُٜ ـِ  ٍْ ـِ ا َٜ ـِ َأٍِٸِف  َٜ ـِ ِديٶَپٍر  ٍْ ْبِد الل  َٜ ـُ  ٍْ مْحَـ  بْد ا٥ر  ط الل  َٜ

ََأ٬ْلَرىَاٯْلٻِلَرىََأْنَُيِرَي٦ََلڂْلڀلَڂْلِفَِٔلَاْٝلَڀلڈَلِمَٳَلڈلَََلََْ٘لَريڈلَ: »  ٣َپَل  ـْ َٳِل  .  ا٥بخپري، و أمحد:  أْرِف.  شإِني

ِدْيُڂ :  -162 ٍْـ َأيِب َّ ٸَك  ٶِلَيْ َُ د  َّ ٍٕ ٣َپَل 
َڀ ٣َپَل   ٤َثِ ٍَ ٍُق ٣َِل پِك  : َأ ح  ـُ ا٬٥  ٍْ پٍُِځ  َُ ٶِل  َُ د  َّ  :

َْٹ٫َپِري   ْٕ َجَرِة  -ا َځ ا٥٪  پَيَع َتْ ٍَ ـْ  قَل  -َو٤َپَن مِم  ُ٘ َٗلٿِِلپليڊٍلَ: »  ٣َپَل ط الل  َأن  َر ََيٿِل٨ٍل ٦ََلَٞل ََٛلپَلَػ ـْ ٳَل
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٢ْلاَلِمَٮَلڈلِذٗلڈًل٬ََلځُلَقَٮلََ َبَٗلِِفََيْقَمَاٯْلټِلڂَلڈلٳَلڊلَِ َِلَ٭َلڈلَل٢َِلَقىَاْلِ ٍء٦َُلذى َ٭َلَتَؾَڃَلٻْلَِضُفَٗلَِٰلْ ـْ َرُٚلٍؾَڃَلْذٌرَ ،ََوٯَلڂْلَس٦ََلَٞلَ ،ََوٳَل

ََيٿْلپلُِؽَ َٓ   . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش ٬لڂِلَِلَ

ِدْيُڂ :  -163 ٍْـ أيِب َصپ٥ٍِح َّ َٷْٸؾ  قَل  ، ُ٘ ُ٘ ـْ أيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ ـْ َأٍِٸِف  َ: »  ٣َپَل ط الل  َٜ إِني

ََٙلاَلٙلڈلًَ َٯلَٽُلْؿ ََيْرََض ََٙلاَلٙلڈلًَ اهلل َٯَلٽُلْؿ ََوَيِْضَخُط َٯَلٽُلؿَْ ، ََيْرََض ٣ََلڂلْئڈلًَ ، َٗلِِف ٮُلقا َُ٘ل٪ْلِ ََوَٓ ََ٘لٹْلُّضُدوُه ََأْن ََوَأْنَ : ،

ََوٓيُهَاهللََأٳْلَرٮُلؿَْ،ََوَأْنََ٘لڀلڈَلَصَ َ٘لٹْلَتٵِلٿُلقاَٗلَِحّْضِؾَاهللََجڂِلٹلڈلًَ ـْ ،ََوإَِضڈل٦َلڊَلَ :َ٭لِڂلَؾََو٭َلڈلَلَ ،ََوَيِْضَخُطَٯلَٽُلؿَْ ُحقاَٳَل

څَلالَِ اْٝلَڈللَِ  .  ٩سٴؿ، و أمحد، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف . ش ،ََوٮَلْثَرَةَاٯلِضُّ

ِدْيُڂ :  -164 بِٸَبَڀ ٍِٶِْځ أُ َّ َّ ـْ  َٜ َٴَٵَڀ  َ٘ ـْ َزْيٶََٿ ٍِٶِْځ َأيِب  َٜ ْرَوَة  ُٜ ـْ  َٜ ْهِرّي  بِٸبََڀ ٍِٶِْځ ا٥ز  َّ م  

ـْ َزْيٶََٿ َزْوِج ا٥ٶ بِل   َٜ بِٸبََڀ  َّ َٷپ ُأم   ـْ ُأ٩  َٜ ْٱَٸپَن  ُ٘ َتْٸَٲَظ ا٥ٶ بِل   ٣َپ٥َِځ  طَأيِب  ْ٘ ـْ َٹْقٍم َوُهَق ُهَْٵر   ط: ا ٩ِ

ُٷُف َوُهَق َيُٲقُل  ِْ َاهللَ»َ: َو ٓي َإِ َإٯَِلَف َا٭لَْ َٓ َ٭َلِد ََذ  ـْ َٳِل َٯلپِْلٹَلَرِب ََوْيٌؾ َبَ، ََيڄلُٚلقَجَ ١َلَ ََرْدِم ـْ َٳِل َاٯْلڂَلْقَم ٬َُلتَِح ،

َؼَ َوٳَلڄلُٚلقَجَٳِلْثُؾََهِذهَِ پِلُقَن ؟ ٣َپَل :َ ٭ُلپْلڋُلََش،ََوَٛلپلي قَل الل َأَنْٴُِؽ َو٢ِٸٶَپ ا٫٥  ُ٘ ڃَلٹَلْؿَإَِذاَٮَلُثَرََ»َ: طََيپ َر

َّضڌُلَ ي  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٵٸدي، وال ٍـ أيب ٙٸبڀ: ا أْرِف.  شاْلَ

 .  ٍق يٯٔ، وأ شا٥ٳٖى»

ِدْيُڂ :  -165 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ ـِ ِزَيپٍد  ٍْ د  قُل  ُهَٵ  ُ٘ ،َ َذُروِنَٳَلڈلََ٘لَرٮْلُتٽُلؿَْ: » طالل  : ٣َپَل َر

ََأڃلَْ ٦ََلَٞل ََواْٜلتاَِل٬لځِِلْؿ ْؿ ٢َُلڅَلاُِلِ َٗلٽَِلْثَرِة َ٭َلّْضپَلٽُلْؿ َٮَلڈلَن ـْ َٳَل ََهپَلَؽ َِل َٳَلڈلَ ّضڂَِلڈلئِځِلؿ٬ََْلچلڃِلي َٳِلڀلُْف ٬ََلڄلُ٘لقا َٗلڄَِلٳْلٍر ََأٳَلْرُ٘لٽُلْؿ ٬ََلچلَِذا ،

ٍء٬ََلَد٦ُلقهَُ ا٢ْلَتٷلَٹْلُتؿَْ ََرْ ـْ   . ا٥ٶسپئل، و ٩سٴؿ، و أمحد، و ٍـ الٯد: ا أْرِف.  ش ،ََوإَِذاَََّنڂَْلتُٽُلْؿ٦ََل

ِدْيُڂ :  -166 ـِ َأيِب َّ َٜ پِصٍؿ  َٜ ـِ  ٍْ ْٱِص  َّ ـْ  َٜ ـِ  مْحَ بِْد ا٥ر  َٜ ٍْـ  َبْٸٿ  ـْ ا٥ٶ بِل   ُْ َٜ  طُهَرْيَرَة 

فَُ: »  ٣َپَل  ٥َلپِلُّ ٓي َإِ ٥َلِؾي َٓ ِفََيْقَمَ ځُلْؿَاهللَِٔل٥َلپِلى ٳَلڈلُمَاٯْلٹَلڈلِدُلَ ٢َلّضْٹَلڊٌلَُيٸلپِلُّ َاهلل ،َاْلِ َٗلٹِِلَّضڈلَدةِ َڃَلٴَلڄلَ ،ََوَرُٚلٌؾَ ،ََو٣َلڈلب 

َٗلڈِلْٝلََِضڈلِٚلدَِ َٳُلَتٹَلپلىٌؼ َوََ ٭َلپْلُّضُف ٦ََلزي َاهلل َِٔل ڈلٗليڈل َََتَ ََوَرُٚلاَلِن ٦ََلپَلڂلْفَِ، ٭َلڈل ََوَ٘لٻَلري ٦ََلپَلڂلِْف َاْٚلَتٿَلٹَلڈل َقَ َٚلؾي ََ٘لٵَلدي ََوَرُٚلٌؾ ،

ََ٘لٹْلپَلُؿ٣َِلَِلٯُلُفَٳَلڈلَُ٘لڀلْٻِلُؼََيٿِلڂلڀلُفَُ َٓ ،ََوَرُٚلٌؾََد٦َلْتُفََذاُتَ ،ََوَرُٚلٌؾََذٮَلَرَاهللََٜلڈلٯلڂِلڈًل٬ََلٻَلڈلَضڋْل٦ََلڂْلڀلڈَلهَُ ٗلٵَِلَد٭َلڊٍلََأْٜلٻَلڈلَهڈلَ

َ٭َلڈلَلَ َڃَلٻْلِِضځَلڈل َإ٩َِل ََوَجَڈلٍل َ ٳَلڀلٵِْلډٍل ََوَٚلؾي ٦ََلزي َاهلل ََأَٜلڈلُف ََأڃَلڈل ،  أمحد، و ٩پ٥ؽ، و ٍـ آبپرك: ا أْرِف.  ش :

 .  ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -167 ـْ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ ـِ َأيِب َذر   َٜ يِن   َٓ ـْ َأيِب إِْدِريَس اخْلَْق َٜ ٍْـ َيِزيَد  ٢ِٸَم َرَوى  طَرٍِٸَٯڀ 
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بَ  ََ ـْ الل  ُف ٣َپَل َٜ َٟ َأٹ  َٯپ ََ ٳلڈلًَ: »  پَرَك َو َُْلَري ََٗلڂْلڀلٽَُلْؿ َڃَلٻْلِزََوَٚلٹَلپْلتُُف ٦ََلَٞل َاٯلٸلُّپْلَؿ ٳْلڋُل ََٛلري ٦َِلَّضڈلِديَإِنى ٬ََلاَلَ َيڈل ،

ََهَدْيتُفَُ َ٘لٸَلڈلَٝلُقا ـْ َٳَل ٓي َإِ ََضڈلل  ٽُلْؿ َٮُلپلُّ ٦َِلَّضڈلدِي ََيڈل ََأْهِدٮُلؿَْ ، ٬ََلڈل٢ْلَتځْلُدوِن ََٚلڈل ، ٽُلْؿ ٦َِلَّضڈلِديَٮُلپلُّ ََيڈل ،َ ـْ َٳَل ٓي َإِ ئٌِع

َُأ٤ْلٹِلٿْلٽُلؿَْ َأ٤ْلٹَلٿْلتُفَُ ٬ََلڈل٢ْلَتٷلْٹِلٿُلقِن َٮَلَِضْقُ٘لفَُ ، ـْ َٳَل ٓي َإِ ٦ََلڈلٍر ٽُلْؿ ٦َِلَّضڈلِديَٮُلپلُّ ََيڈل ََأٮْلُِضٽُلؿَْ ، ٬ََلڈل٢ْلَتٽْلُِضقِن ََيڈلَ ، ،

ََجڂِلٹلڈلًَ ڃُلقَب َاٯلذُّ ََأ٫ْلٻِلُر ََوَأڃَلڈل ََواٯلڀليځَلڈلِر ڂْلِؾ َٗلڈِلٯلپلي ٷلُِئقَن ََُّتْ ٽُلْؿ َإڃِلي ٬ََلڈل٢ْلتَٺلَْ ٦ِلَّضڈلِدي َٯلَٽُلؿَْ، ََأ٫ْلٻِلْر ٦َِلَّضڈلدِيَ ٻِلُروِن ََيڈل ،

ََ٘لّْضپُلٺُلقاَڃَلٻْلٹِلل٬ََلَتڀلٻَْلٹُلقِنَ ـْ وِنََوٯَل ي٬ََلَتُُضُّ ََ٘لّْضپُلٺُلقاَََضى ـْ ٽُلْؿَٯَل ٯَلٽُلْؿََوآِٜلَرٮُلْؿََوإڃِْلَِضٽُلْؿَ إڃِلي ََأوي ،ََيڈل٦َِلَّضڈلِديَٯَلْقََأني

َٳِلڀلْٽُلْؿَ ٦ََلَٞلََأْ٘لټَلكَ٭َلپْلډِلََرُٚلٍؾََواِٛلٍد ََذٯلَِؽَِٔلَٳُلپْلٽلِل٣ََلڂْلئڈلًََوِٚلڀليٽُلْؿَٮَلڈلڃُلقا ٯلٽَُلْؿَ ٳَلڈلََزاَد ََأوي ٦َِلَّضڈلِديَٯَلْقََأني ،ََيڈل

َٳُلپْلٽلِل٣ََلڂْلئڈلًَ ـْ ،ََيڈل٦َِلَّضڈلِديَ َوآِٜلَرٮُلْؿََوإڃِْلَِضٽُلْؿََوِٚلڀليٽُلْؿَٮَلڈلڃُلقا٦ََلَٞلََأ٬ْلَجِرَ٭َلپْلډِلََرُٚلٍؾََواِٛلٍدَٳَلڈلَڃَلټَلَصََذٯلَِؽَٳِل

ٯَلٽُلْؿََوآِٜلَرٮُلْؿََوإڃِْلَِضٽلَُ ََأوي َإڃِْلَِضڈلٍنَٳَلِْضڄَلٯَلَتُفَٳَلڈلَٯَلْقََأني ْؿََوِٚلڀليٽُلْؿَ٭َلڈلٳُلقأَِلََصٹِلڂلٍدََواِٛلٍد٬ََلَِضڄَلٯُلقِن٬ََلڄَل٦ْلٷَلڂْلڋُلَٮُلؾي

َٮَلَِلََيڀلټُْلُصَاْٝلِْخڂلَُطَإَِذاَُأْدِٜلَؾَاٯْلّضَْحرََ ٓي يڈل٦َِلڀلِْديَإِ َِلَِهَلََأ٦لَْ ڃَلټَلَصََذٯلَِؽَِم ْؿَُأْٛلٵِلڂلځَلڈلَٯَلٽُلْؿَِلٯلٽل،ََيڈل٦َِلَّضڈلِديَإڃِلي

َأَُ ڈلَهڈلُٙلؿي ڂلٽُلْؿَإِيي َ َو٬لى ٓي َإِ ـي ََذٯلَِؽ٬ََلاَلََيپُلقٳَل ََوَٚلَد٫ََلْٟلَ ـْ ٬ََلپْلڂَلْحٿَلْدَاهللََوٳَل ََوَٚلَدََٜلْٟلًا ـْ . ٣َپَل  ش ڃَلٻْلَِضفَََََََُ،٬ََلٿَل

ِٯٸدٌ  َذا  َ٘ َث ِبَ د  َّ يِن  إَِذا  َٓ ق إِْدِريَس اخْلَْق ٍُ َٔ ُر٤َْبَتْٸفِ  الَِديِڂ : ٤َپَن َأ َٜ ثَپ   .  ا٩ٗ٥ذي، و سٴؿ٩:  أْرِف.  َِ

ِدْيُڂ :  -168 قَل َّ ُ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ َ: »  ٣َپَل ط الل  ا٥َْٯَلء  ـْ ٳَلڈلَڃَلټَلٵَلڋْلََصَد٭َلڊٌلَٳِل

٦َِلّزاًَ ٳَلڈللٍَ ٓي َإِ َٗلٹَِلٻْلٍق ََر٬َلٹَلُفَاهلل ،ََوٳَلڈلََزاَدَاهلل٦ََلّْضدًا ٓي ،  ا٥دار٩ل، و محدأ:  أْرِف.  شَ،ََوٳَلڈلََ٘لَقاَضَعََأَٛلٌدَهللَإِ

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿو

ِدْيُڂ :  -169 ِٯٸٍد َيُٲقُل َّ َ٘ ـَ  ٍْ ٍُرْسَ  ِٵَع  َ٘ ُف  ُف َأٹ  َُ د  َّ ْبِد الل  َٜ ـِ  ٍْ ـَ  َيْٯُٲقب  ٍْ ْٯَد  َ٘ ِٵْٯُځ  َ٘  :

ُٲقُل  َأيِب َو٣ پٍص َيُٲقُل  ََ َٴِٵٸ َڀ  ٳِٸٍؿ ا٥س  َّ ْق٥ََڀ ٍِٶَْځ  َْ ِٵْٯُځ  َ٘ ِٵٯْ  :  َ٘ قَل :  ُ٘ ََ: » َيُٲقُل ط الل  ُځ َر ـْ ٳَل

َ٭َلڈلَلَ َٳَلڀلِْزٯلِفَِ ڃَلَزَلَٳَلڀلِْزًَُٓٙلؿي ـْ َؾَٳِل
ٌءََٛلتيكََيْرََتِ ُهََرْ َٳَلڈلََٜلپَلَؼَََلََْيُُضي ََذى ـْ ځَلڈلَٳِل ڈلِتَٮُلپلى َ:ََأ٦ُلقُذَٗلٽَِلپلَِِلِتَاهللَاٯلتيڈلٳلي

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحد:  أْرِف.  شَذٯلَِؽَ

ِدْيُڂ :  -171 َّ َٓ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل ا َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ّي  ِ ُٖ قُل  ْٲ ُ٘ َڃلَِِضڈلَءَ: »  طالل  : ٣َپَل َر َيڈل

اٍتََ-ِتَِضپلِلاٝل ٣ََلڈلةٍَ َٙلاَلَثَٳَلري ـَ ڈلََوٯَلْق٬َلِْر٢ِل ڈلَرهِتَ ََٚلڈلَرٌةَِلَ ټِلَرني َََتْ َٓ َٗلڈِلهللََوَر٢ُلقٯلِِفَ :َ ـُ َُ٘لڅْلٳِل
ٳْلَرَأةٍ ِٓ َ ََُيِؾُّ َٓ ،ََو

ِٜلِرَ ْٔ ََوٳَلٹَلځَلڈلَُذوََْلَْرٍمََواٯْلڂَلْقِمَا ٓي ،  ا٥بخپري، و أمحد، و ٍـ الٯد: ا أْرِف.  شَأْنَُ٘لَِضڈل٬لَِرَٳَلِِضَٟلَةََيْقٍمََواِٛلٍدَإِ

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿو
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ِدْيُڂ :  -171 ـْ َأْصَحپِب ا٥ٶ بِل  َّ ٍؾ ٩ِ ُِ ـْ َر َٜ َداٍش  ِْ ـْ َأيِب  َٜ ْثَمَن  ُٜ ٍْـ  ِريز  : ٣َپَل  َل ٣َپ طَّ

قُل  ُ٘ ٮَلڈلُءَِٔلََٙلاَلٍثَِضپلٿلاٝل: »  طالل  َر ٸبڀ: ا أْرِف.  ش:َاٝلڈْلِءََواٯلٽَْلََلََِواٯلڀليڈلرَِ قَنَُذَ ـ أيبٙ  ق داود، و أمحد، و ٍ  .  ٍأ

ِدْيُڂ :  -172 قَل َّ ُ٘ ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة َأن  َر َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ ََٚٯپ٩ًپ ط الل  ا٥َْٯَلء  ٍؾ َيبِٸُع  ُِ ٢ََسَٺ٥َُف ٩َر  ٍَِر

هُ  َ َٖ ْْ بِٸُع ٢ََٺ ََ ْؾ َيَدَك ٢ِٸفِ  ٤َْٸَػ  ِْ َل إ٥َِٸِْف َأْد
ِّ َؾ َيَدُه ٢َټَِذا ُهَق ٩َبُْٴقٌل  ، ٢َُٺو َْ قُل  ، ٢ََٺْد ُ٘ :  طالل  ، ٢ََٲپَل َر

« َ ٫ََلشي ـْ  .  يٯٔ ٍق، وأ ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  ش ٯَلڂْلَسَٳِلڀليڈلَٳَل
 

 

ِدْيُڂ :  -173 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ پِئَ٪َڀ  َٜ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ َِرَٚلڈلٍلَ: » ٣َپَل  طِهَ٪پم  ََٗلڈلُل َٳَلڈل :َ ََٗلٹْلُد ڈل َأٳلي

و٤لڈًلَٯَلڂْلَِضڋْلَِٔلَٮلِتڈَلِبَاهلل ٤ُلقَنَُذُ ٍطَٯَلڂلَْسَِٔلَٮلَِتڈلِبَاهلل٬ََلځُلَقََٗلڈل٤لٌِؾَ َيٴْل١َلِ ََذْ ـْ َ،ََوإِْنَٮَلڈلَنَٳِلڈلَئڊل ،َٳَلڈلَٮَلڈلَنَٳِل

طٍَ ُطَاهللََأْوَٙلُؼَ َذْ ََوَذْ ،  ا٥دار٩ل، و ، وإ٘حپق أمحد، و ٍـ أيب ٙٸبڀ، وا ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  ش،َ٭َلٶَلڈلُءَاهللََأَٛلؼُّ

  . ٍق يٯٔ، وأ ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو
 

 

ٍْـ -174 ِدّي  َٜ ِدْيُڂ :  ـْ أَ  َّ َٜ پِزٍم  َّ ـْ َأيِب  َٜ پٍٍِځ  قُل  : يِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َُ ُ٘ َڈلَ»  : طالل  ٣َپَل َر َأَيُّ

َاهلل ٤ََلڂلىّضڈلًََاٯلڀليڈلُسَإِني ٓي ََيټْلّضَُؾَإِ َٓ ََأٳَلَرَاٝلڅْلٳِلڀل٨َِلَٗلَِِلََأٳَلَرَٗلِِفَاٝلْر٢َلپل٨ِلَََ، ٤َلڂلىډٌلَ َاهلليَ ٢ُلُؾََ﴿ : ٢ََٲپَل  َوإِني ڈلَاٯلرُّ َيڈلَأَي 

َ ََصڈلْلڈًل ََوا٦لٿلپُلقا َاٯلٷلڂلّضڈلِت ـَ َٳِل ٦ََلپلڂِلؿٌَٮُلپُلقا ََ٘لٹلٿَلپُلقَن َٗلَِِل َٳِلـَ ﴿ : َو٣َپَل  ﴾ إن َٮُلپُلقا َآٳَلڀلُقا ـَ َاٯليِذي ڈل َأَيُّ َيڈل

ََرَز٭لڀلڈلٮُلؿ َٳَلڈل ََأ٫ْل٠َلََ ﴾ ٤َلڂلّضڈلِت ََأ٣ْلٹَلڌَل ٻَلَر َاٯلِضي َُيٷلڂِلُؾ ُٚلَؾ َاٯلري ََذٮَلَر ََيڈلََ، ُٙلؿي ََربى ََيڈل َِلِء َاٯلِضي َإ٩َِل ََيَدْيِف ََيٿُلدُّ ُٙلؿي

َ َ َربى ََوٳلََ، ََٛلَراٌم ََٛلَرامٌََوٳَلٷلْٹَلٿُلُف ُٗلُف ََٛلَرامٌََ، ٪ْلَ َرامََِ، َوٳَلپْلَّضُِضُف َٗلڈِلْْلَ َي ََ، َو٫ُلذى ٬ََلڄَلڃليك َٯلَِذٯلَِؽ .  شُيِْضَتَجڈلُب

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٍـ الٯد، وا ٜبد ا٥رزاق:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -175 َّ ٍٕ ٪ِ ٍَ ـِ  ٍْ ـِ ا٥ٶ ْٯَمِن  َٜ ْٯبِل  پ٩ِر ا٥٪  ٶْ  َٜ َٜ ِٵْٯتُُف َيُٲقُل  ، ٣َپَل ُف َريِضَ اللُ  َ٘  :  :

قَل  ُ٘ ِٵْٯُځ َر َٟ ُأُذَٹْٸفِ  َيُٲقُل ط الل  َ٘ ٌََ: » َوَأْهَقى ا٥ٶ ْٯَمُن ٍِټِْصَبَٯْٸِف إِ الََلََٗل٨لى َاْْلَ ٌَ إِني َراَمََٗل٨لى َاْْلَ ،َ ،ََوإِني

َاٯلڀليڈلسَِ َوَٗلڂْلڀلَځُلَِلَٳُلٴْلَتّضځَِلڈلٌتَ ـَ َٮَلثٌِٟلَٳِل ـي َأَٯلِِديڀلِِفََو٦ِلْرِضفَِ،٬ََلٿلََ ،ََََٓيٹْلپَلٿُلځُل ُّضځَلڈلِتَا٢ْلَت٠ْلَ ټَلكَاٯلٴلُّ َا٘لي
ََو٭َلَعَ ـِ ـْ ،ََوٳَل

َرامَِ ّضُځَلڈلِتََو٭َلَعَِٔلَاْْلَ ٿَلك ِٔلَاٯلٴلُّ ا٦ِللََيْر٦َلكََٛلْقَلَاْْلِ َٳَلپلٍِؽَ ،َُيق٣ِلُؽََأْنََيْرَ٘لَع٬َلڂِلفَِ ،َٮَلڈلٯلري َٯلٽُِلؾى ََوإِني ،ََأَٓ

ََْلَڈلِرٳُلفَُ ِْحًك َاهللِ َِْحَك ََوإِني ََأَٓ َٳُلٶْلٺَلڊلًَ ، َِضِد َاْلَ َِٔل ََوإِني ََأَٓ َٮُلپّلفَُ ، َِضُد َاْلَ ََصپَلَح ََصپَلَحڋْل َإَِذا ََوإَِذاَ ، ،

َٮُلپّلفَُ َِضُد َاْلَ َاٯْلټَلپْلډُلَ ٬َلَِضَدْت٬ََلَِضَد ََوِهَل ،  ٩سٴؿو،  ا٥بخپري، و ا٥دار٩لو ،  ٵٸديوال ، أمحدأْرِف : .  ش ،ََأَٓ
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  شا٥ٳٖى»ي   ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، واٍـ ٩پِڀ ، و أٍق داودو

ِدْيُڂ :  -176 پِئَ٪َڀ ٣َپ٥َْځ َّ َٜ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ َٟ ا٥ٶ بِل   ِهَ٪پم  پَءْت ِهٶٌْد إِ َِ : َيپ  ٢ََٲپ٥َْځ  ط: 

قل ُ٘ ِحٸٌح ط الل  َر َٙ ٌؾ  ُِ ْٱَٸپَن َر ُ٘ پ  ٍَ ـْ ٩َپ٥ِِف  إِن  َأ ْذُت ٩ِ َْ ٓ  ٩َپ َأ ، َو٥َٸَْس ُيْٯ٭ِٸٶِل َوَو٥َِدي ٩َپ َيْٳِٱٸٶِل إِ

َٓ َيْٯَٴؿُ وَ  َٗلڈِلٝلٹْلُروِفَ: »  . ٣َپَل  ُهَق  ََيٽْلٻِلڂلِؽََوَوٯَلَدِك ،  ا٥دار٩ل، و أمحد، و ٵٸدي: ال أْرِف.  شُٜلِذيَٳَلڈل

  . ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپريو

ِدْيُڂ :  -177 ٸؾ ٍـ َأيب ْپ٥دَّ ِٜ َم ْ٘ پِزمٍ  إِ َّ ـِ َأيِب  ٍْ ـْ ٣َْٸِس  َٜ ِريرٌ : ٣َ  ، ٣َپَل  ،  َِ  ٌِ :  پَل 

قَل  ُ٘ ِٵْٯُځ َر َاٯلڀليڈلَسَ: »  َيُٲقُل ط الل  َ٘ ََيْرَٛلِؿ ََٓ ـْ َ ٳَل ََوَٚلؾي َاهلل٦ََلزي ُف ََيْرَْحْ ََٓ  ٵٸدي: ال أْرِف.  ش،

 .  ا٩ٗ٥ذي، و ٩سٴؿ، و أمحدو

ِدْيُڂ :  -178 ـْ َأيِب ُهَرْيَرَة ٣َپَل َّ َٜ قَل الل إِن   : ٣ِٸَؾ  َأيِب َصپ٥ٍِح  ُ٘ راً  : َيپ َر ِْ َ َٕ ؟َ ٥َٶَپ ِي ا٥َْبَٷپِئِؿ 

ََذاِتَٮَلّضٍِدََر٤ْلَّضڊٍلََأْٚلٌرَ: »  ٢ََٲپَل   .  أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف.  شِٔلَٮُلؾى

ِدْيُڂ :  -179 ـِ ا٥ٶ بِل  َّ َٜ َ٪َڀ 
پئِ َٜ ـْ  َٜ َُٓسٸ ٿ  ـِ ا ٍْ ِٯٸِد  َ٘ ـْ  َٜ ُف ٣َپَل  ط٣ََتپَدَة  ٬َلَقا٢ِلُؼََََخٌْسَ: » َأٹ 

َرمَِ ََواْْلَ ؾى َاْْلِ َِٔل ـَ ڂليڊلَُ ُيټْلَتپْل َاْْلَ َْٗلټَلعَُ : ْٕ َا ََواٯْلٺُلَراُب ََواٯْلٻَلڄلَرةَُ ، َاٯْلٹَلټُلقرَُ ، ََواٯْلٽَلپْلډُل َدَأةَُ ، ََواْْلِ :  أْرِف.  ش ،

  . ، وا٥ٶسپئل ، واٍـ ٩پِف ، و٩سٴؿ ، وإ٘حپق ، وأمحد ا٥٭ٸپ٥ز

ِدْيُڂ :  -181 ْيِح َّ ٍْـ ُذَ ِْْٓٲَدام  ٶَْٷپ ٣َپ٥َځ ا َٜ پِئَ٪َڀ َريِضَ الل  َٜ ـْ  َٜ ـْ َأٍِٸِف  َٜ  
ٍ
ـِ َهپٹِكء : ٣َپَل  ٍْ

قُل  ُ٘ ٬ْلِؼَ: »  طالل  َر ََزاڃَلفَُ ٦َلپَلڂلِْؽَٗلڈِلٯلرى ٓي ُفَََٓيُؽَِٔلََرٍءَإِ ٣ََلڈلڃَلُفَ ،٬ََلچلڃِلي ٓي ََرٍءَإِ ـْ  أْرِف.  ش،ََوَُٓيڀلَْزُعَٳِل

 . ، وأٍق داود و٩سٴؿ ، أمحد: 

ِدْيُڂ  -181 ْبِد الل ٣َپَل :  َّ َٜ ـِ  ٍْ پِلِ  َ٘ ـْ  َٜ َٷپب 
ِٙ ٍْـ  پ ُهَرْيَرَة َيُٲقُل  ا ٍَ ِٵْٯُځ َأ َ٘ ِٵْٯُځ  :  َ٘  :

قَل  ُ٘ ـََ: »  َيُٲقُل ط الل  َر َاٝلَجڈلِهِري ٓي َإِ َٳُلٹَلڈلًٕل تِل َُأٳلي ڂلِْؾَ ٮُلؾُّ َٗلڈِلٯلپلي ُٚلُؾ َاٯلري ََيٹْلٿَلَؾ ََأْن
َاٝلَجڈلَهَرةِ ـَ َٳِل ََوإِني ،

َُيٵْلّضَِحَ ٬ََلڂَلټُلقَل٦َََلٿَلاًلَُٙلؿي َاهلل٦ََلپَلڂْلِف ُه ََوٮَلَذا َو٭َلْد٢ََل١َلَ َٮَلَذا ُفَ :ََيڈل٬َُلاَلُن٦ََلٿِلپْلڋُلَاٯْلَّضڈلِرَٛلڊَل ََرٗلُّ ُه ،ََو٭َلْدََٗلڈلَتََيِْض١ُلُ

َاهلل٦ََلڀلْفَُ  .  ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  شَوُيٵْلّضُِحََيٽْلٴِلُػ٢َِل١ْلَ

ِدْيُڂ :  -182 ـِ َّ ٍْ بِْد الل  َٜ ـِ  ٍْ ِف  ـْ ٩َُ٭ر  َٜ ِٯل  َأن   ٣ََتپَدة 
ِٙ ـِ مِحَپٍر آَجپ ٍْ َٸپِض  ِٜ ـْ  َٜ  ِٕ خ  ا٥٪ 

قَل  ُ٘ ْ٭َبتِفِ ط الل  َر ُْ ٿَلڀلِلََيْقٳِللَ: »  ٣َپَل َذاَت َيْقٍم ِي  ٦ََلپلي يڈل َِم َٳَلڈلََٚلځِلپْلُتْؿ ٿَلٽُلْؿ َُأ٦َلپلى ََأٳَلَرِنََأْن ََربى َإِني َٓ َأ
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ََٛلاَلٌلَ َهَذا ٦ََلّْضدًا َڃَلَحپْلُتُف َٳَلڈلٍل َٮُلؾُّ ، َ ََوإِنى ځُلؿَْ، َٮُلپلي َُٛلڀلَٻَلڈلَء ٦َِلَّضڈلِدي ڂَلڈل٤ل٨ُِلَ ََٜلپَلټْلڋُل َاٯلٴلي ََأَ٘لْتځُلْؿ ُْؿ ََوإَِّني ،

ؿَْ ٳَلڋْل٦ََلپَلڂْلځِلْؿَٳَلڈلََأْٛلپَلپْلڋُلََُلُ َِديڀلځِِلْؿََوَٛلري ـْ َ ٬َلڈلْٚلَتڈلٯَلْتځُلْؿ٦ََل ٮُلقاَِبَٳَلڈلَََلَُْأڃْلِزْلَٗلِِف٢َُلپْلٷَلڈلڃلڈلًََوإِني ْؿََأْنَُي٪ْلِ ،ََوَأٳَلَرهْتُ

َأََ َإ٩َِل َڃَلٸَلَر َاٯلْٽلَِتڈلِبَاهلل ََأْهِؾ ـْ َٳِل ََٗلټَلڈلَيڈل ٓي َإِ ََو٦َلَجٿَلځُلْؿ ْؿ ٦ََلَرَِبُ ٬ََلٿَلټَلتَځُلْؿ َْرِض ْٕ َا ََو٭َلڈلَلَ ْهِؾ ََٗلٹَلْثتَُؽَ ، َِل َإڃِلي :

َٗلَِؽَ َْٗلَتپلڂِلََؽََوَأْٗلت٧َِلَ
ََيٺْلِِضپُلُفَاٝلڈلُءََ٘لټْلَرُؤُهَڃَلڈلئًِِلََوَيټْلٸَلڈلنََ ِٕ َٓ َاهلل ،ََوَأڃْلَزٯلڋُْل٦ََلپَلڂلَْؽَٮلَِتڈلٗلڈًلَ َقَ،ََوإِني ََأٳَلَرِنََأْنَُأَٛلرى

َُٜلّْضَزةًَ ،٬ََلټُلپْلڋُلَ ٭ُلَرْيٴلڈلًَ ََيثپَْلٺُلقاََرأِد٬ََلڂَلَد٦ُلقُه َإِذًا ،ََوا٫ْلُزُهْؿَ :َا٢ْلَتْخِرْٚلځُلْؿَٮَلَِلَا٢ْلتَْخَرُٚلقكََ ،َ٭َلڈلَلَ :ََربى

٦ََلپَلڂلَْؽَ ڃُلٺْلِزكََ ٬ََلَِضڀلُڀلْٻِلَؼ ََوَأڃْلٻِلْؼ َٳِلْثپَلفَُ ، َِضڊًل َََخْ َڃَلّضْٹَلڌْل ََٚلڂْلٴلڈلً ََواْٗلٹَلڌْل َوََ ، ٦ََلٵَلڈلكََ، ـْ َٳَل ََأ٤َلڈل٦َلَؽ ـْ َٗلٿَِل ،َ ٭َلڈل٘لِْؾ

ََٙلاَلَٙلڊلٌَ ڀليڊِل َاْلَ ََوَأْهُؾ ٌؼَ ٭َلڈلل: َٳُلَق٬لي ٌق َٳُلَتٵَلدى َٳُلټْلِِضٌط ٢َُلپْلٷَلڈلٍن َُذو َذِيَ : َٯلٽُِلؾى َاٯْلټَلپْلډِل ََر٭لِڂلُؼ ََرِٛلڂلٌؿ ََوَرُٚلٌؾ ،

ٌػَُذو٦َِلڂَلڈللٍََٳلِضپلؿ٭ُلْرَٗلك،َوََ َِضَ ،َ٭َلڈلَلَ َو٦َلٻِلڂلٌػَٳُلَتٹَلٻلى َََخْ َٯَلفَُ:ََوَأْهُؾَاٯلڀليڈلِر ََزْٗلَر َٓ ٹِلڂلُػَاٯليِذيَ َاٯلٶلي ََ، ڊٌل ـَ اٯليِذي

َ ٓي َإِ َََيْٻَلكَٯَلُف٤ََلٿَلٌع،ََوإِْنََدقي َٓ َاٯليِذيَ ـُ
ڈلئِ ،ََواْلَ ًٓ َٳَلڈل َٓ ََيّْضَتٺُلقَنََأْهاًلََو َٓ َُهْؿ٬َلڂِلٽُلْؿََ٘لّضَٹًلڈلَ َٓ َٜلڈلڃَلُف،ََوَرُٚلٌؾَ

ََأهَْ ـْ ٦ََل ََُيَڈلِد٦ُلَؽ ََوُهَق ٓي َإِ َُيٿْلِز َٓ ََو َوََُيٵْلّضُِح ََوَذٮَلرََ»َٳلڈلٯلؽپلَِؽ ڀلْٸلُِٟلَش ََواٯلٴلى َاٯلْٽَلِذَب ََأِو اٯْلّضُْخَؾ

ڈلُشَ  .  سٴؿ. وا٥ٴٱظ ٓ شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا ٩سٴؿ، و أمحد، و ا٥٭ٸپ٥ز:  أْرِف.  ش اٯْلٻَلحي

ِدْيُڂ :  -183 ْبِد الل ٣َپَل َّ َٜ ـِ  ٍْ پٍِِر  َِ ـْ  َٜ  
ٍ
َ٭پء َٜ ـْ  َٜ  ٍٕ

ٶْٮِ ِٙ ٍْـ  قُل : ٣َپ ٤َثِٕ  ُ٘ :  طالل  َل َر

ڃلڂَِلڊلََ » ْٔ ٢َْلټِلڂَلڊلََ ََخىُرواَا ْٕ ٭َلڈلدَِ ،ََوَأِٚلڂلٻُلقاَاٯْلَّضڈلَبَ ،ََوَأْوٮلُِئقاَا َِلَ ،ََوَأ٤ْلٻِلُئقاَاْٝلَٵَلڈلٗلڂِلَح٦َِلڀلَْدَاٯلرُّ َاٯْلٻُلَقْيِِضټَلڊَلَُرٗلي ،٬ََلچلِني

َاٯْلَّضڂلڋَْلَ ٬ََلڄَلْٛلَر٭َلڋْل َاٯْلٻَلتڂِلپَلڊَل ْت ٦َِلڀلَْ اْٚل١َلي َِصّْضڂَلڈلڃَلٽُلْؿ ََوَأٮْلٻِلُتقا ََوَٜلٷْلٻَلڊل، َاڃْلتٴَِلڈلرًا ـى َٯلپِْلِج ٬ََلچلِني :َ َاٝلَِضڈلِء .  ش َد

 .  ٍق يٯٔ، وأ ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٩سٴؿ، و ا٥بخپري، و أمحد، و ٩پ٥ؽ:  أْرِف

ِدْيُڂ :  -184 كَّ َ٘ ـْ َأيِب ٩ُق َٜ ْرَدَة  ٍُ ـْ َأيِب  َٜ ْبِد الل  َٜ ـِ  ٍْ َرْيِد  ٍُ ـْ  َٜ پ٩ََڀ  َ٘ ٶْفُ  َأيِب ُأ َٜ ،  َريِضَ اللُ 

ْٸؾِ  ـَ ا٥ٴ  ِف ٩ِ
َٔ َأْهٴِ َٜ َِْٓديٶَِڀ  ْٸٌځ ٍِپ ٍَ َق  َ َٗ ّْ َث ٍَِ٪ٺِنِؿ ا٥ٶ بِل   ٣َپَل: ا َِلَِهَلَ: »  ٣َپَل  ط، ٢َُحد  ََهِذِهَاٯلڀليڈلَرَإڃِلي إِني

َٯَلٽُلؿَْ  . ٍق يٯٔ، وأ ٩سٴؿ، و ا٥بخپري:  أْرِف.  ش،٬ََلچلَِذاَڃلٿِْلتُْؿ٬ََلڄَل٤ْلٻِلُئقَهڈل٦ََلڀلٽُْلْؿَ ٦َلُدو 
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 املِبَحُح الٖسأبع

 اُفَحِتِإ

 ْحِئدَح ُِٔئف َئصٗحا ال َنٔب احَلٔدئح ِلٍَِأ
 

 

 

َّ وَ  اِب قَ  إٍْ ػ ِي ٶ  َص  دْ ٣َ  َٓ يڂ ا٥تِ پدِ إ َّ ٸٷَ ٢ِ  َي٫ِح   ل  يـ ا٥د   رِ دْ بَ ٤َ  ؿِ ٴْ ا٥ٯِ  ؾِ هْ أَ  ْـ ٩ِ  عٌ يڂ َجْ دِ پ 

 َٓ ِ ِص قْ ا ُٓ » ِي  ّٝ َٓ » ؿ ِي ٸ  ٲَ ـ ا٥يـ اٍْ ا٥د   سِ ٵْ َٙ ، وَ  شلٶِ ْٰ ا ُٓ  پرِ ٶَ ا َٜ ر ٍْ ٳْ ٍَ ، وَ  شٸػٶِ ا  د ِي يْ  زَ د الل أيِب بْ ـ 

َٓ َم يڂ ٍِ دِ حْ ا٥تَ » ْ  ْـ ٳِ ٥َ ، وَ  شيڂدِ َّ  فِ ٸِ ٢ِ  َي٫ِح      ؾ   ٤ُ َٓ ، وَ  اِب قَ إٍْ  ؾ  ؿ ٤ُ ٷُ ٶْ ٩ِ  دٌ َّ ٿ أَ ِٜ قْ تَ ْس يَ  َل

 َّ ِٜ هِ ، وَ  يڂپدِ إ َٜ پرَ بَ ل  َّ  ـْ ة  ُٚ رَ ثُ يڂ ٤َ پدِ أ پ ٷَ ٬ُ ٯْ ٍَ  دُ ٬ِ ٯْ  يَ َٓ وَ  ، ءپ َر ٷَ ٶْ ٩ِ  َي٫ِح  ٸس ٥َ وَ  ، ٷپ٣ُ رُ ت 

٬پً ٯْ ٍَ 
پ هَ دْ  َىِ َٓ پ وَ ٸٷَ ځ ٢ِ َس ٸْ ٥َ  اٍت پدَ يَ پ زِ ٷَ ٸَ ٴَ َٜ  ُت دْ زِ وَ  ، ضٍ ٯْ پ إٟ ٍَ ٷَ ٬َ ٯْ ٍَ  ُځ ٯْ ٵَ جَ ؿ ٢َ ٷُ بَ تُ ٤ُ  رُت ٍَ دَ ََ  دْ ٣َ وَ ،  (1)

َٜ ٵُ َنْ  ِ  ١َ ڀ ِي ق َٓ ذَ هَ  ْٕ َّ پت ئَ ٵِ ًم ٍِ ٴْ ِٜ  زْ َيُ  ، پٷَ ٭ْ بِ ٬ْ يَ  ـْ اب ٩َ قَ ٍْ إَ  ـَ ڀ ٩ِ ٴَ ٵْ الُ  هِ ذِ هَ وَ  ، عِض قْ ا ا  يڂپدِ إ

ڀٸٱَ ٯِ ا٬َ٥ 
َٜ بِ تَ ْ٪ يَ  دْ ٣َ ، وَ  (2) َّ اب وَ قَ ِض ٍٯُض إٍْ ٯْ  ا٥بَ َٔ ف   َػ ٸْ ٳَ ٢َ  ڀٸحَ حِ پ َص ٸٷَ پٹِ ٯَ ٩َ  ن  ٺَ ، ٍِ  يڂپدِ إ

َٓ  ُػ ٯ  َض  ٓ أُ أيِن  ّؼ الَ وَ  ؟ ٬ََُٯ ػ َٜ ٸَ ٢ِ  َؾ ٲْ ا٥ٶَ  ُػ ٯ  َض  أُ َم إٹ  وَ  ، ؿٳْ الُ  أوْ  كٶَ ٯْ ا  ؿَ ٳْ الُ  ټن  ٢َ  ، ط ّل بِ ا٥ٶَ  ِـ ٷپ 

َ ْ٪  يُ َٓ   . پسٸَ ٣ِ  وْ أَ ، پع إْجَ  وْ أَ ، ڀ آيَ ځ ٍِ بُ ثْ يَ  دْ ٲَ ٢َ ٿ ْس حَ ٢َ  يڂدِ الَ  يِؼ رِ ٭َ ٍِ  قنَ ٳُ يَ  أنْ  فِ قَِ بُ ثُ ٥ِ  طُ َٗ

 ْـ ء ٩ِ َرْ  ٸفِ ٢ِ  َي٫ِح   َٓ  الَديڂا ذَ ٷَ ٢َ  . ش َوَيٶُْٲص زيدُ يَ ،  ؾٵَ َٜ وَ  ٌل قْ ٣َ  نُ اإليَم » يڂ : دِ َّ  لً ثَ ٵَ ٢َ 

َٜ ٶ  ا٥ُس وَ  پِب تَ ا٥ٳِ  قُص ٫ُ ځ ٹُ ٥  دَ  ـْ ٳِ ٥َ ، وَ  ط ّل بَ ا٥ٶَ  لِ قْ ٣َ   په .ٶَ ٯْ ڀ ٩َ حَ  ِص َٔ ڀ 

َٟ ٯَ ََ  فُ ٥ُ قْ ٣َ  فِ ٸْ ٴَ َٜ  ل  دَ ش ؾٵَ َٜ وَ  ٌل قْ ٣َ  نُ اإليَم : » ظُ ٱْ ٴَ ٢َ  َاِلڃلَِضڈلَنَٯَلٻِللَُٜلٍْسـََ*َواٯلٹلٱِلَ ﴿  :پ ََ*إِني ٓي إِ

َآٳَلڀلُق ـَ ڈلِتََوَ٘لقاَصقاَٗلڈِلَْلؼََوَ٘لقََاٯليِذي ڈلِْلَ ٠لَِااََو٦َلٿِلپُلقاَاٯلٵلي  . [3-1:]ا٥ٯ٧. ﴾ َصقاَٗلڈِلٯلٵلي

                                                 
 . ورٍم ُذ٤رت ٢ٸٷپ ٍٯض إٍقاب آٷٵڀ ممپ ل ُيذ٤ر ٢ٸف إٓ ّديڂ واّد ٥ٸس َتٯدد ٚر٣ف، و٩ثٴٷؿ َصٶَٯُځ ( 1)

 هل َتؿ ي نٴديـ إٟ ُلُڀ، و هذه إٍقاب ٤ٴٷپ ي ٤تپب ٩ستٲؾ وأٹپ إن ٙپء الل ٜپزم ٜٔ تريڃ (2)

 . ل ٜٔ ذ٥ؽٶٶٸٯ، ٢پلل أ٘ٺل أن يُ  الل ٍټذن
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ـِ ا٥ٶ بِل   يڂ َأيِب ُهَرْيَرَة ريض الل ٜٶفدِ َّ وَ  َٜ اِليَِلُنَٗلٶِْلٌعََو٢َلّضْٹُلقَن،٬ََلڄَل٬ْلٶَلپُلځَلڈلَ٭َلْقُلَََٓ : » ، ٣َپَل  ط، 

َ ٓي َاٯلٷليِريِؼََ،ََوَأْدڃَلڈلَهڈلَإٳَِلڈل٤َلڊلَََُاهللإٯَِلَفَإِ ـِ َاِليَِلنََِإََذى٦ََل ـَ ڂَلڈلُء٣َُلٹْلَّضڊٌلَٳِل ،  ا٥بخپري، و أمحدأْرِف : .  شَ،ََواْْلَ

و١ٕهپ ٩ـ ا٥ٶ٫قص ا٥ٳثٕة . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿو
(1)

. 

َٟ ٯَ ََ  فُ ٥ُ قْ ٣َ  فِ ٸْ ٴَ َٜ  ل  دَ  ش َوَيٶُْٲص زيدُ يَ : »  ظُ ٱْ ٥َ وَ   ڈل ﴿:  پ َآٳَلڀلُقا٬ََلَزاَدهتؿَإِيَِلڃلڈل٬ًَََلڄلٳَلي ـَ  . [124:]ا٥تقٍڀ ﴾ اٯليِذي

ِٯٸٍد اخلُْدِري  رَ دِ َّ وَ  َ٘ قَل اللِ ٶْ َٜ  اللُ يِضَ يڂ َأيِب  ُ٘ ِٵْٯُځ َر َ٘ ََرَأىَٳُلڀلْٽَلراًَ»َيُٲقُل:  طف ٣َپَل:  ـْ َٳَل

ُهَٗلڂَِلِدهَِ ْ ُهَٗلڂَِلِدِه،٬ََلپْلڂُلٺَلٟلى َ ،ََوَذٯلِـَؽَََِ،٬ََلچلِْنَََلََْيِْضـَتٷلِْعَٗلپِلَِِضـڈلڃلِِف٬ََلّضټَِلپْلّضِـفَََِتٷلِْع٬ََلّضپِلَِِضڈلڃلِف،٬ََلچلِْنَََلََْيِْض٬َََلڈل٢ْلَتٷَلڈلَعََأْنَُيٺَلٟلى

 . ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا أٍق داود، و ٩سٴؿ، و أمحدأْرِف : .  ش َأْضٹَلُػَاِليَِلنَِ

ُ  َؾ بْ ٣َ وَ   : َل هِ وَ  ٷپتَ ٢َ رِ ٯْ ٩َ  ٸدُ ٸم يٱِ ڀ ٢ِ ٵَ ئِ پ إٷَ ٩ُ دِ خْ تَ ْس ل يَ پظ ا٥تِ ا٥ٕٱَ  اب إ٥ٸَؽ قَ إٍْ  دِ  َسْ وع ِي ا٠٥ 

َٓ َرْ  ٸفِ ٢ِ  َي٫ِح   ٸَس ٥َ ، ٸححِ ء َص پ َر ٸٷَ ٢ِ  ٸَس ٥َ ء ، َرْ  پِب ا٥بَ  ِي  َي٫ِح   َٓ   ، يٌڂ دِ َّ  ٸفِ ٢ِ  ُځ بُ ثْ  يَ ء ، 

ا ذَ ِلَ  ٸَس ٥َ ،  ځبُ ثْ يَ  ءَرْ  ٸفِ ٢ِ  ٸَس ٥َ  ، تپً پٍِ َُ  ئپً ٸْ َٙ  ٸفِ ٢ِ  ؿُ ٴَ ٯْ  ٹَ َٓ ف ، ِْ وَ  ؾ  ٤ُ  ـْ ٩ِ  ٸٌػ ٯِ ، َض  يٌڂ دِ َّ  ٸفِ ٢ِ  َي٫ِح   َٓ 

 َٓ َ٘  ، ځبُ ثْ يَ  يٌڂ دِ َّ  ِـ تْ ا َٓ ذَ هَ  ِي ايڀ وَ ا٥رِ  ، ٌٞ پ ٥ِ ٸٷَ ٢ِ  پِب ا ا٥بَ ذَ  هَ ِي  ٸدُ پٹِ إ ا ذَ هَ  ِي  ڀُ ايَ وَ ا٥ر   ، ٌٞ پ ٥ِ ٸٷَ ك ٢ِ ٶَ ٯْ ا ا

 َٓ َ٘  ٌق رُ ُٚ  يِڂ دِ الَ ا ذَ ِلَ  ، ٌٞ پ ٥ِ ٸٷَ ٢ِ  پِب ا ا٥بَ ذَ هَ  ِي  ڀُ ايَ وَ ا٥ر  ،  ٌٞ پ ٥ِ ٸٷَ ـ ٢ِ تْ ا ا ذَ هَ  ُق رُ ُٚ  ، ٷپٴّ ڀ ٤ُ ٶَ ٸ  پ ٥َ هَ ٸدُ پٹِ أ

ّٓ ٱُ َه  ُٕ ١َ  يُڂ دِ الَ ،  ٌٞ پ ٥ِ ٸٷَ ٢ِ  يِڂ دِ الَ   َٜ  عُ پٍَ تَ  يُ َٓ  ، ٞ  ٥َ  فٍ ِْ وَ  ـْ  ٩ِ قظ إ
ٓ   ٸفِ ٴِ   فٍ ِْ وَ  ْـ  ٩ِ إ

َ٘  ، ٌٞ ٥ِ  ٸفِ ٢ِ  هُ ٸدُ پٹِ أ

َ٘ ٲَ پ ٩َ ٸٷَ پ ٢ِ ٷَ ٴ  ٤ُ  َٓ ٸدُ پٹِ پل ، أ ْ٘  فُ پ ٥َ ٩َ پل ، ٲَ ٩َ  ـْ قا ٩ِ ٴُ  َتْ ه  ْ٘  فُ ٥َ  يثپً دِ َّ  پِب ا ا٥بَ ذَ هَ  ِي  ؿُ ٴَ ْٜ  أَ َٓ  ، دٸ  َِ  پدٌ ٶَ إ  پدٌ ٶَ إ

 . دٸ  َِ 

 ُةَدِئكَعاِل

 

 

 

 

 .  وَسٯٞ ا٘مً  ڀً إن لل َسٯ: زيپدة سد أ٘مء الل السٶك ٍپ٥تٱ٫ٸؾ ي ّديڂ  -1

٤ٸٱٸڀ صٱڀ -2
(2)

 .  ا٫٥قت ي ٤لم الل َٯپٟ 

 ٘ؿ الل ا٥ستٕ .ا -3

                                                 
 .ٍؾ ي ا٥ٳتپب ا٥ٯزيز ٹحٌق ٩ـ مخسٞ ٩قضٯًپ ٣رن الل ٢ٸف ا٥ٲقل ٍپ٥ٯٵؾ  (1)

  . شصحٸح ٩سٴؿ»( ا٫٥قت ُپٍځ لل َٯپٟ ٤م ي 2)
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 .  ا٠٥ك ي أ٩تل أْٱك ٩ـ دٍٸٿ ا٥ٶٵؾ ٜٔ ا٫٥ٱپ -4

 .  ٍپْٓتتپن وأ٩ر ٩ـ أ٘ٴؿ، ا٩ٕر ٍحٴؼ ٙٯر ا٥ٳٱر  -5

 .  و٫٩ٸحػ ٩سٸجد:  ا٥ٶٷل ٜـ ٣قل -6

إن الل ىپوز ٜـ أ٩تل اخل٭ٺ وا٥ٶسٸپن و٩پ ا٘تٳرهقا ٜٴٸف -7
(1)  . 

 .  اإل٘لم يزيد وٓ يٶٲص -8

 .  اإل٘لم يٯٴق وٓ يٯٔ -9

 اإل٘لم ٜلٹٸڀ ، واإليمن ي ا٥ٲٴٿ . -11

 .  ٤ؾ اخللل ي٭بع ٜٴٸٷپ آٻ٩ـ إٓ اخلٸپٹڀ وا٥ٳذب -11

 أ٤ثرهؿ ٥ٴٵقت ذ٤راً :  ٣پل؟  يپ ر٘قل الل أي آٻ٩ٶٞ أ٤ٸس:  أن رِلً ٣پل -12

 .  أو٥ئؽ هؿ ا٤ٕٸپس ذهبقا ٠ٍف ا٥دٹٸپ، وأّسٶٷؿ ٥ف ا٘تٯدادًا ٣بؾ ٹزول آقت 

ٿ  ا٥ٱپِ -13 َْ  .  ر 

 .  ، وا٥ٶجبپء ، وا٥ٶٲبپء ، وا١ٕقاث ، وإوَپد ، وا٣ٕ٭پب إٍدال -14

اإليمن ٣قل وٜٵؾ ، ويزيد ويٶٲص -15
 أْو ٓ يزيد وٓ يٶٲص.،  (2)

ٍَك الل أن يٯؾ ٥ٲپَؾ آٻ٩ـ َقٍڀ -16  .  َأ

 .  ٢ټٹف يٶٮر ٍٶقر اإليمن: َٲقا ٢را٘ڀ آٻ٩ـ ا -17

 .  ٍٯٞ صبپًّپ ٛٷرت يٶپٍٸع الٳٵڀ ٩ـ ٣ٴبف ٜٔ ٥سپٹف٩ـ أْٴص لل أر -18

ا٥تق٘ؾ ٍپٓخٴق٣ٞ -19
(3)

 . 

                                                 
ذَٹپ٣پ٥قا : ﴿ صحٸح ٩سٴؿ ( ويٰٶل ٜٶف ٩پ ي 1) ِْ َٻا َُ ٶَپ ٓ   ٍ  ٣پل َٯپٟ : ٣د ٢ٯٴځ .  ﴾ إن ٹِسٸٶَپ أو َأَْ٭ٺَٹپ َر

 . ( و٣د أجع أهؾ ا٥سٶڀ والمٜڀ ٜٔ أن اإليمن يزيد ويٶٲص2)

، و٥ق ٤پن  ، وهق واضح ٓ ٍذاَفط ، ٢ٷذا َق٘ؾ ٍدٜپء ا٥ٶبل  ط( وأ٩پ ّديڂ ٜٵر ي ا٘تسٲپئٷؿ ٍپ٥ٶبل 3)

ٜٶد الل ط ، ٢ټٹف ٓ ٢رق ٍٞ ِپه ا٥ٶبل  ، ٓپ ٜد٥قا إٟ ا٥تق٘ؾ ٍدٜپء ا٥ٯبپس طٔ ا٥تق٘ؾ ٍذاَف الديڂ ٢ٸف د٥ٸؾ ٜ

 . ي ممپَف وِپهف ي ّٸپَف
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 .  آجقس أهؾ ٤تپب -21

 .  ٩ـ ا٥تٵس هپ٩د ا٥ٶپس ٍرىض الل ٜپد ّپ٩ده ذا٩ًپ ٥ف -21

22-  ِٰ ٸلنا٥
(1) . 

  ... ُؼ ٜرى اإل٘لمو: أ وي ٥ٱظ . أوُؼ ٜرى اإليمن الٿ ي الل وا٥بٰض ي الل -23

  ... ٓ يبٴغ ا٥ٯبد ّٲٸٲڀ اإليمن -24

، وٍذل ا٥سلم ٥ٴٯپل ، واإلٹ٫پف ٩ـ ٹٱسؽ : اإلٹٱپق ي اإل٣تپر ُلُڀ ٩ـ أصؾ اإليمن -25
(2)

. 

 .  ٢ٵـ دْؾ ٫ّٶل أ٩ـ ٩ـ ٜذايب، ٓ إ٥ف إٓ الل ٫ّٶل  -26

 .  هد٩ځ ٥ف أرٍٯڀ آٓف ذٹٿ ٩ـ ا٥ٳبپئر: ٩ـ ٣پل ٓ إ٥ف إٓ الل و٩دهپ  -27

 ... وْٕ ا٥ٶپس أٹٱٯٷؿ ٥ٴٶپس، وٓ ْٕ ٢ٸٵـ ٓ يٺ٥ػ وٓ يٻ٥ػ ، آٻ٩ـ يٺ٥ػ ويٻ٥ػ  -28

وٓ ا٥ٱپّش ا٥بذيء، وٓ ا٥ٴٯپن ، پن ٥ٸس آٻ٩ـ ٍپ٥٭ٯ   -29
(3). 

 .  ل يٳـ ٩ٻ٩ـ وٓ يٳقن إٟ يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ إٓ و٥ف ِپر يٻذيف -31

، وا٥ذي  ا٥ٳٯبڀ(: ! )يٯٶل  تؽ! ٩پ أٜٮٵؽ وأٜٮؿ ّر٩ ٩پ أٚٸبؽ و أٚٸٿ ريؽ -31

 .  ، وأن يٮـ ٍف إٓ ْٕاً  ، ٩پ٥ف ود٩ف ٹٱس هٵد ٍٸده لر٩ڀ آٻ٩ـ أٜٮؿ ٜٶد الل ّر٩ڀ ٩ٶؽ

، وأ٩پ  ، وأ٩پ ٹ٪ق٣ف ٢پ٬ٰ٥ٿ : أ٩پ ٥ٯق٣ف ٢پ٥ٳذب وٹ٪ق٣پً  و٥ٯق٣پً  إن ٥ٴ٪ٸ٭پن ٤حلً  -32

 . ٤حٴف ٢پ٥ٶقم

 .  ا٫٥ٖ وا٥سمّڀ -33

 .  ٩ـ أهؾ ا٥ٲبٴڀ ٍذٹٿ ٓ َٳٱروا أّداً  -34

 .  ٓ َٶٲ٭ع الجرة ٩پ ٣قَؾ ا٥ٳٱپر -35

                                                 
ِٰٸلن ٜٶد ا٥ٯرب (1) َحرة ا٥٪ٸپٚٞ: ا٥ َ٘ ـّ  :   .  ا٥قاّد ١ُقل ٩ـ ال

 .  ( وإٹم صح ٩ق٣ق٢ًپ ٜـ ٜمر2)

، وا٘تٶٳره اٍـ آديٶل ، وا٥بزار ،  ٓر٢قع ضٯٱف ا٩ٗ٥ذي، وا ( وإٹم صح ٩ق٣ق٢ًپ ٜٔ اٍـ ٩سٯقد3)

 ، ورِح ا٥دار٣٭ٶل و٣ٱف . وا٥٭ٖاين



 164 

 .  ٥ق أن اٍـ آدم هرب ٩ـ رز٣ف ٤م هيرب ٩ـ آقت ٕدر٤ف رز٣ف ٤م يدر٤ف آقت -36

إن ا٥رزق ٥ٸ٭ٴٿ ا٥ٯبد ٤م ي٭ٴبف أِٴف -37
(1)

.  

 .  ٘قاه ٩ـ ل يرض ٍٲ٬پء الل ول يٻ٩ـ ٍٲدر الل ٢ٴٸٴتٵس رٍپً  -38

طأَك ٜرا٢ًپ ، أو ٘پّرًا ، أو ٤پهٶًپ ، ٫٢د٣ف ٍم يٲقل ، ٢ٲد ٤ٱر ٍم أٹزل ٜٔ هٵد ٩ـ  -39
 (2)

. 

 إذا ٚٶځ أذن أّد٤ؿ ، ٢ٴٸذ٤رين ، و٥ٸ٫ؾ ٜٝ ، و٥ٸٲؾ : ذ٤ر الل ٩ـ ذ٤رين ٍخٕ.  -41

 ٓ وٛٴؿ ، يٰٱر وٛٴؿ ، الل ي٤ٗف ٓ ٢ٮٴؿ: -وي ٥ٱظ : ا٥دواويـ ُلُڀ  – ُلُڀ ا٥ٮٴؿ -41

 ٍٸٶف ٢ٸم ا٥ٯبد ٢ٮٴؿ يٰٱر ا٥ذي ا٥ٮٴؿ وأ٩پ ، الل يٰٱره ٓ ٢پ٠٥ك يٰٱر ٓ ا٥ذي ا٥ٮٴؿ ٢ٺ٩پ ، ٱريٰ

 . ٍٯض ٩ـ ٍٯ٬ٷؿ وِؾ ٜز الل ٢ٸٲص يٗك ٓ ا٥ذي وأ٩پ ، وِؾ ٜز رٍف وٍٞ

 ا٥ٲبٴڀ، أهؾ ٩ـ ٩پت ٩ـ ٜٔ و٫َٝ ، و٢پِر ٍر ٤ؾ وراء عٵ  ُىَ : ا٥ديـ أصؾ ٩ـ ُلث -42

 . أِرك ٥ؽ ، ٤پن ٩ـ ل٢ڀْ ي وىپهد

 اُوَصٔتِعاال

(3) َٯٸٞ وصػ ا٥٭پئٱڀ آٶ٫قرة -43
 . 

 .  َٯٸٞ ا٥ٰرٍپء ي ّديڂ ٚقٍك ٥ٴٰرٍپء -44

 .  ، إٓ اخلقارج تديد أ٘مء ا٥ٱرق ا٬٥پ٥ڀ وذ٩ٷؿ -45

 .  ٤ؾ ضل٥ڀ ي ا٥ٶپر -46

ذ  ي ا٥ٶپر -47 َٙ ذ   َٙ  .  ٩ـ 

 ٍٯثځ ٍپلٶٸٱٸ ڀ ا٥سٵحڀ . -48

                                                 
 . ٜـ أيب ا٥درداء وإٹم صح ٩ق٣ق٢پً  (1)

ٜـ اٍـ ٩سٯقد ، وهق ٜـ ٜٵر ٩ر٢قًٜپ: ٍٴٱظ: ٩ـ أَك ٜرا٢ًپ ٢سٺ٥ف ٜـ رء ل َٲبؾ ٥ف  وإٹم صح ٩ق٣ق٢پً  (2)

  صلة أرٍٯٞ ٥ٸٴڀ .

ؿ ٍٲق٥ف: ٩پ أٹپ ٜٴٸف وأصحپيب ، وٹحقهپ ٩ـ إوصپف . وٓ ٙؽ أٹف ٓ َٳقن ٚپئٱڀ ٩ٶ٫قرة ي ٤قصٱٷ (3)

 ، ٢ثپٍځ صحٸح . الديڂوأصحپٍف . وأ٩پ أصؾ  طا٥دٹٸپ ، وٓ ٹپِٸڀ ي أْرة إٓ ٜٔ ٩پ ٤پن ٜٴٸف ا٥ٶبل 



 165 

زائٵف . وي ٥ٱظ : ٤م يٳره أن َٻَك ٩ٯپصٸف -49 ٻَكٜ  ٻَك ر٫ْف ٤م يٿ أنَ  إن الل يٿ أنَ 
(1)

. 

 .  صپّٿ ٍدٜڀ ٢ٲد أٜپن ٜٔ هدم اإل٘لم رَ ٣  ٩ـ وَ  -51

 .  َبپٜلاًپ ٩پ و٘ٯف إٓ ٥ق ٤پن ٩ق٘ك ّٸّ  -51

 .  اْتلف أ٩تل رمحڀ -52

 .  بٶل ٤پن ٩ٯل، و٩ـ أّ ٩ـ أّٸپ ٘ٶڀ أ٩ٸتځ ٍٯدي ٢ٲد أّبٶل -53

 ُلِلاخَل

 ٘ٶڀ، مخسمئڀ ٩سٕة ٘مء ٤ؾ و١ٴظ ، ٘ٶڀ مخسمئڀ ٩سٕة إرض إٟ ا٥دٹٸپ ٘مء ٍٞ ٩پ -54

 ا٥سمء ٍٞ و٩پ ، ذ٥ؽ ٩ثؾ إرض و ، ا٥سپٍٯڀ ا٥سمء إٟ ٘ٶڀ مخسمئڀ َٴٸٷپ ا٥تل إٟ ٘مء ٤ؾ ٍٞ و٩پ

 . ذ٥ؽ جٸع ٩ثؾ ا٥ٯرش إٟ ا٥سپٍٯڀ

 ا٥سپٍٯڀ، إرض رِله ٩ر٣ځ ٣د -)ٜـ ديؽ(  وي ٥ٱظ - ٩ٴؽ ٜـ ثأّد أن ٌ أذن -55

 . َٳقن وأيـ ٤ٶځ أيـ ٘بحپٹؽ:  يٲقل وهق ، ٩ٶٳبف ٜٔ وا٥ٯرش

د ٩َ  -56 ْٜ  .  َٴؽأن ا٥ر 

 .  َٯٸٞ ا٘ؿ إٍٴٸس -57

 .  تديد ٜٵر ا٥دٹٸپ -58

آٴٳپن يٳمن إن هذه ا٥زهرة َسٵٸٷپ ا٥ٯرب ا٥زهرة ، وَسٵٸٷپ ا٥ٯجؿ أٹپهٸد ، ٢ٳپن  -59

ٍٞ ا٥ٶپس ، ٢ٺَتٷم ٤ؾ واّد ٩ٶٷم ٜـ ١ٕ ٜٴؿ صپّبف ، ٢ٲپل أّدمهپ ٫٥پّبف : يپ أْل إن ي ٹٱز 

ٍٯض ا٩ٕر ، أريد أن أذ٤ره ٥ؽ ، ٣پل : اذ٤ره يپ أْل ، ٥ٯؾ ا٥ذي ي ٹٱز ٩ثؾ ا٥ذي ي ٹٱسؽ . 

ن ٍف إٟ ا٥سمء ، و٩پ هتب٭پن ٍف إٟ ٢پَٱٲپ ٜٔ أ٩ر ي ذ٥ؽ ، ٢ٲپ٥ځ لم : ٓ ّتك تٖاين ٍم ٫َٯدا

إرض . ٣پٓ : ٍسؿ الل إٜٮؿ نبط ، وٍف ٹ٫ٯد . ٢ٲپ٥ځ : ٩پ أٹپ ٍٵقاَٸتٳم ا٥ذي َريدان ّتك 

َٹپ  َ َٖ ْْ َٯٴمٹٸف . ٢ٲپل أّدمهپ ٫٥پّبف : ّٜٴٵٷپ إيپه . ٣پل : ٤ٸػ ٥ٶپ ٍ٪دة ٜذاب الل ؟ ٢ٲپل أْر : َأ

                                                 

 وا٫٥قاب و٣ٱف ٜٔ اٍـ ٜبپس واٍـ ٜٵر ريض الل ٜٶٷم .( 1)
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٢ٯٴمهپ إيپه ، ٢تٳٴٵځ ٍف ، ٢٭پرت إٟ ا٥سمء ، ٢ٱزع ٩ٴؽ ٫٥ٯقدهپ،  ٹرِق ٘ٯڀ رمحڀ الل ٜز وِؾ .

٢٭ٺٚٺ رأ٘ف ، ٢ٴؿ يٴس ٍٯد ، و٩سخٷپ الل َٯپٟ ، ٢ٳپٹځ ٤ق٤بپً 
(1)

. 

 .  عّاِئنه َدَِِيَلَع َهلََّضَو ى اهلُللََّص اُءَئبِىاأَلَو الُيُبَوُة

 .  طأول ٩پ ْٴؼ الل ٹقر ا٥ٶبل  -61

 جدل ي ٚٸٶتف .ٶٍٞ ا٥روح والسد . وي ٥ٱظ: ... وإن آدم ٓ ٤ٶځ ٹبٸًپ وآدم -61

طَٯٸٞ َپريخ ٩ق٥د ا٥ٶبل  -62
(2).  

 .  وتقٹپً  طوٓدة ا٥ٶبل  -63

 .  إٹپ أ٫٢ح ٩ـ ٹ٭ؼ ٍپ٬٥پد -64

ٍپ٥ٱپر٘ٸڀ ط٤لم ا٥ٶبل  -65
(3).  

 .  طا٤تقاء ا٥ٶبل  -66

ٍسبٿ ا٥سؿ ط٩قت ا٥ٶبل  -67
(4)  . 

 . وي ٥ٱظ : صپ٥ح إْلق .  ؿ ٩ٳپرم إْلقإٹم ٍٯثځ ٕت -68

 .  ٍٯد ٍٯثتف ، ١پر ّراء ٥ٴتٯبد ٢ٸف ط٫٣د ا٥ٶبل  -69

أ٤ثر ٩ـ ٘تڀ أ٘مء طبِل َأن  ٥ِٴٶ   -71
(5)  . 

 

                                                 
 ٢ٸف رء ٩ر٢قًٜپ وٓ ٩ق٣ق٢ًپ .وٓ َي٫ِح   (1)

 . وأ٣ربپ ٥ٴ٫حڀ أٹف يقم ا٥تپ٘ع ٩ـ رٍٸع إول (2)

: ٥ق  ، وّديڂ ْخ ٤ِ  ْخ : ٤ِ  ، وّديڂ ٣ق٩قا ٢ٲد صٶع ٥ٳؿ ِپٍر ٘قر:  ّديڂ:  ٘قى ُلُڀ أّپديڂ (3)

 َّ  ... ا٥بحر پلِ رأيتٶل وأٹپ آْذ ٩ـ 

٢ٷذا أوان اٹٲ٭پع ، أِد ا٥٭ٯپم ا٥ذي أ٤ٴځ ٍخٸٖ  : يپ ٜپئ٪ڀ ٩پ أزال شا٥بخپريصحٸح »وأ٩پ ٩پ ِپء ي  (4)

 . َي٫ِح  ، وٓ  ٩ٯٴٲپً  ا٥بخپريأْرِف  الديڂ٢ٷذا .  أبري ٩ـ ذ٥ؽ ا٥سؿ

 . ٱل  ٲَ ، وآُ  ٿپ٣ِ ، وا٥ٯَ  ، والپِذ  پّل، وآَ  ، وأمحد : هٵد ( وا٥ثپٍځ ٩ـ أ٘مئف هق5)
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ط٬٢ؾ ا٥تسٵٸڀ ٍٺ٘مء ا٥ٶبل  -71
(1)

 .  أو ذم ٩ـ ل ُيَسؿ  ٍپ٘ٵف ،

 .  رأى رٍف ي ا٥ٸٲٮڀ طأن ا٥ٶبل  -72

ٝ   ذ٤رت ٜٶده ٢ٴؿ ي٫ؾ  ا٥بخٸؾ ٩ـ  -73 ٜ  . 

يقم الٵٯڀ ْپصڀ طالڂ ٜٔ ا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -74
(2)  . 

 . طا٥ٶبل  ٜٔ ٫َٝ ّتك ءر ٩ٶف ي٫ٯد ٓ ، وإرض ا٥سمء ٍٞ ٩ق٣قف ا٥دٜپء -75

 .  ٢ټٹف ٕ٘اه ي ا٥ٸٲٮڀ ي آٶپم ط٩ـ رأى ا٥ٶبل  -76

 .  أّدهؿ أٹف أٜ٭ك أهٴف و٩پ٥ف وأٹف رآينأٙد أ٩تل ٌ ّّبًپ ٣قم يٳقٹقن ٍٯدي ، يقد  -77

 .  ط٬٢ؾ زيپرة ٣ٖ ا٥ٶبل  -78

 .  ٜٔ ٜرش ا٥رمحـ يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ طِٴقس ا٥ٶبل  -79

 .  ، ُؿ ٩قهتم ُپٹٸڀ ٢ٺ٘ٴم طإّٸپء أٍقي ا٥ٶبل  -81

إذا ٩ر  ٩ـ ٚريؼ ٩ـ ٚرق آديٶڀ وِد ٩ٶف رائحڀ آسؽ ، ٢ٸٲپل ٩ر  ط٤پن ا٥ٶبل  -81

 . طر٘قل الل 

: ٢ٲپل،  ٢ٶپو٥تف ذراٜٷپ ٹپو٥ٶل : ط الل ر٘قل ٢ٲپل،  لؿ ٢ٸف ٣دراً  ط الل ٥ر٘قل ٚبخ -82

 وا٥ذي:  ٣پل؟  ذراع ٩ـ ٥ٴ٪پة ٤ؿ الل ٹبل يپ : ٢ٲپل،  ذراٜٷپ ٹپو٥ٶل:  ٢ٲپل،  ٢ٶپو٥تف ذراٜٷپ ٹپو٥ٶل

 . ٍف دٜقت ٩پ ذراٜپ ٕٜ٭تؽ ٘ٳځ ٥ق ٍٸده ٹٱز

ا٥ت٧يح ٍٶبقة آدم -83
(3)  . 

َدِد إَْٹبٸپء َوا٥ر   -84 َٜ ؾِ تديد   .  صٔ الل ٜٴٸٷؿ و٘ٴؿ جٸٯپً  ِ٘

 .  َٯٵٕ اخلرض وإ٥ٸپس -85

                                                 
ا٥تسٵٸڀ  الڂ ٜٔپئٷؿ وصپلٸٷؿ ، ٢ٸدْؾ ي هذا و٣د ُبځ ي ا٫٥حٸح أنؿ ٤پٹقا يسٵقن ٍٺ٘مء أٹبٸ( 1)

 . طٍپ٘ؿ ا٥ٶبل 

 . وا٥ثپٍځ الڂ ٜٔ ا٫٥لة ٜٴٸف ٩٭ٴٲپً  (2)

 . ، ٜٴٸف ا٥سلم ٹف ٤پن ٹبٸپً أوٛپهر ٍٯض ا٥ٶ٫قص آتٯٴٲڀ ٍآدم  (3)
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 .  ط٣ٖ ٹبل ١ٕ ٣ٖ ا٥ٶبل  ُبقت -86

إٹبٸپء أّٸپء ي ٣بقرهؿ -87
(1)  . 

 .  إٹبٸپء إن الل ّرم ٜٔ إرض أن َٺ٤ؾ أِسپد -88

 .  ش ا٥ذي ٣بٴفل يبٯڂ ٹبل ٣ط إٓ ٜپش ٹ٫ػ ٩پ ٜپ -89

 . ٍٯثځ ٤م ٍٯثقا ٣د ٢ټنؿ ذ٤رتقين إذا الل أٹبٸپء ٜٔ صٴقا -91

ٌُُكاِل  سآ

ُٕ وٴقق ا٥ٲرآنَ  -91 ٤لُم الل ٜز وِؾ ١
(2)

.  

 .  ٥ـ ٬َٴقا ٩پ تسٳتؿ بم - ُٲٴٞ، أو ْٴٸٱتٞ ، أو  أ٩ريـأو  ، ٙٸئٞ -إين َپرك ٢ٸٳؿ  -92

٥ٳؾ آيڀ ٩ٶٷپ ٛٷر وٍ٭ـأٹزل ا٥ٲرآن ٜٔ ٘بٯڀ أّرف،  -93
(3)

. 

 .  ا٥بسٵٴڀ آيڀ ٩ـ ٘قرة -94

تثٸؾ ا٥ٲرآن -95
(4)

  . 

،  ، ويس ، وا٥ٶقر ، وا٥ز٩ر ، وآٻ٩ٶقن ، والڃ ، وهقد ، وا٥تقٍڀ ٬٢ؾ ٘قرة إٹٯپم -96

 .  ٳقُر، وا٥ ، وا٥ٯ٧ ، وا٥تٳپُر ، وا٥ٯپديپت وا٥ز٥ز٥ڀ ، ، وال٠ ، والديد ، وا٥قا٣ٯڀ ، وا٥رمحـ وا٥دْپن

٬٢ؾ ٘قرة َبپرك -97
(5) . 

َإِنََٚلڈلَءٮُلؿ٬ََلڈل٢ِلؼ  ﴿:  َٯٟپ ٘بٿ ٹزول ٣ق٥ف -98 َآٳَلڀلُقا ـَ َاٯليِذي ڈَل َأَيُّ ـ ٩ٯٸط ﴾ يڈَل ٲبڀٍ  ـٜ   . ، ي ا٥ق٥ٸدٍ 

 .  ا٥ٰراٹٸؼّپدُڀ  -99

                                                 
، و٥ٯٴف  ٕٹبٸپء، وٓ يٴزم ٩ـ هذا أٹف ّپل ٍپ٣ل ا ي٫ٝ ي ٣ٖه ٹف رأى ٩ق٘ك ٣پئمً أ طو٣د ُبځ ٜـ ا٥ٶبل  (1)

 . إصقل٤م هق ٩ٲرر ي  پ، و٩ثؾ هذه ا٩ٕقر ٓ ٣ٸپس ٢ٸٷ ٩ـ ٫ْقصٸپت ٩ق٘ك ٜٴٸف ا٥سلم

 . ( وٓ ٙؽ أن ا٥ٲرآن ٤لم الل ١ٕ وٴقق2)

 ( والديڂ هٱقظ ٍدون ٥ٱظ: )ٛٷر وٍ٭ـ( .3)

 . ، وا٥رمحـ ٜروس ا٥ٲرآن ، ويس ٣ٴٿ ا٥ٲرآن ( ٤ٲقلؿ ٘قرة ا٥بٲرة ٘ٶپم ا٥ٲرآن4)

 ، ٢ټٹف صحٸح . ٩سٯقد ريض الل ٜٶف : ٤پٹقا يسٵقنپ آٶجٸڀ ( ٘قى آروي ٜـ اٍـ5)
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 .  ٠ٜ ٩رات ٍٶك الل ٥ف ٍٸتًپ ي الٶڀ ﴾ َأَٛلٌدََاهللََُُهقَََ٭ُلْؾَ ﴿٩ـ ٣رأ  -111

 .  آن هؿ أهؾ الل وْپصتفأهؾ ا٥ٲر -111

 ا٥ذي أٹپ ؟ َٯر٢ٶل هؾ:  ٫٥پّبف يٲقل ا٥٪پّٿ ٤پ٥رِؾ ا٥ٲٸپ٩ڀ يقم ا٥ٲرآن يلء -112

 ٤ؾ وراء ٩ـ ا٥ٸقم ٥ؽ أٹپ و ، ىپرَف وراء ٩ـ َپِر ٤ؾ إن و ، هقاِرك أٛٵئ و ٥ٸٴؽ أ٘ٷر ٤ٶځ

 ٓ ّٴتٞ وا٥داه يٳسك و ا٥ق٣پر َپج رأ٘ف ٜٔ يقضع و ٍ٪م٥ف اخلٴد و ٍٸٵٸٶف آٴؽ ٢ٸٯ٭ك ، َپِر

  . ا٥ٲرآن و٥د٤م ٍتٯٴٸؿ:  ٢ٸٲپل ؟ هذا ٥ٶپ رب أٹك يپ:  ٢ٸٲقٓن ، ٢ٸٷپ ٩پ و ا٥دٹٸپ لؿ َٲقم

 ُهِلٔعاِل

إن هذا ا٥ٯٴؿ ديـ : ٢پٹٮروا ٜٵـ َٺْذون ديٶٳؿ -113
(1)

. 

 .  ٩سٴؿٜٔ ٤ؾ  ٚٴٿ ا٥ٯٴؿ ٢ري٬ڀ -114

 .  اٚٴبقا ا٥ٯٴؿ و٥ق ٍپ٫٥ٞ -115

 .  ّپ٢ٸًپ ي ٚٴٿ ا٥ٯٴؿ و٬٢ؾ ذ٥ؽا٦ٓ  -116

 .  ي٫ٶع ٍم إن آلئٳڀ ٥ت٬ع أِٶحتٷپ ٥٭پ٥ٿ ا٥ٯٴؿ رىض -117

 .  ا٥ٯٴمء ورُڀ إٹبٸپء -118

، واٹتحپل  يٶٱقن ٜٶف تريػ ا٥ٰپ٥ٞ، يٵؾ هذا ا٥ٯٴؿ ٩ـ ٤ؾ ْٴػ ٜدو٥ف  -119

 .  ، وَٺويؾ الپهٴٞ آب٭ٴٞ

٬٢ؾ ا٥ٯپل ٜٔ ا٥ٯپٍد -111
(2)  . 

 .  ، أو ٩ٯٴًم أو ٩تٯٴمً  ، ٩ٴٯقن ٩پ ٢ٸٷپ إٓ ذ٤ر الل و٩پ وآه ا٥دٹٸپ ٩ٴٯقٹڀ -111

 .  ، ٚپ٥ٿ ٜٴؿ وٚپ٥ٿ دٹٸپ پن ٓ ي٪بٯپنق٩َ ٷُ ٶْ ٩َ  -112

                                                 
يـ( وإٹم هق ُپٍځ ٜـ اٍـ 1) ِٕ  . رمحف الل ِ٘

هؿ ٜٔ ر، و٩پ أ٤ثر ا٥ٯپٍديـ ٍجٷؾ ، و٩پ أٙد  ض ْٕ ٩ـ ٤ؾ ا٥ٯپٍديـ ٍجٷؾ ( وٓ ٙؽ أن ا٥ٯپل ا٥رٍپين2)

 .ا٥بلد وا٥ٯبپد 
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وٚلب ا٥ٯٴؿ الديڂا٥قصٸڀ ٍ٭لب  -113
(1)  . 

 .  ا٥تٵٴؼ ي ٚٴٿ ا٥ٯٴؿ -114

 . الٳٵڀ ضپ٥ڀ آٻ٩ـ أيـ وِدهپ أْذهپ -115

 .  آٯٴٵٞذم  -116

، و٩ـ يتؼ ا٠٥ يق٣ف ، و٩ـ يتحر اخلٕ يٯ٭ف ؿٍپ٥تحٴ   ، وإٹم الٴؿ إٹم ا٥ٯٴؿ ٍپ٥تٯٴؿ -117
(2)  . 

، أو ي٧ف ٍف وِقه ا٥ٶپس ، أو يمري ٍف ا٥سٱٷپء ، ٩ـ ٚٴٿ ا٥ٯٴؿ ٥ٸبپهل ٍف ا٥ٯٴمء  -118

 .  أدْٴف الل ا٥ٶپر

 .  ٮر ي ا٥ٶپرذٹف ٢ٳٺٹم يٶإ٩ـ ٹٮر ي ٤تپب أْٸف ٍٰٕ  -119

ا٥ٳتپب يٿَٗ -121
(3).  

اإلجپع ّجڀ -121
(4)  . 

 .  ا٥ٲٸپس ّجڀ -122

 .  ا٘تٱِځ ٹٱَسؽ وإن أ٢تپك آٱتقن -123

 .  إذا ٘ٵٯتؿ ٩ٶل ّديثًپ ٢پٜرضقه ٜٔ ا٥ٳتپب وا٥سٶڀ ٢ټن وا٢ؼ ٢پرووه -124

 َٯٴٵقا ا٥ٱرائض وا٥ٲرآن وٜٴٵقا ا٥ٶپس ٢ټين ٩ٲبقض. -125

 .  ٔ أ٩تل أرٍٯٞ ّديثپً ٩ـ ّٱظ ٜ -126

 .  وا٥ر٘پئؾ ي ا٥ٳتٿ ط٬٢ؾ ا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -127

 .  ٓ يٲص إٓ أ٩ٕ أو ٩ٺ٩قر أو وتپل -128

 أن ىتٵع ٜٔ ضل٥ڀ . طإن الل ٫ٜؿ أ٩ڀ هٵد  -129

                                                 
 ا٠٥ٜٸڀ. ٜٴٸف ٍٯض ٜٵق٩ٸپت ا٥ٶ٫قص ( وإٹم دل1)

 ( وإٹم ُبځ ٜـ ٜثمن ٩ق٣ق٢ًپ .2)

 ( وهق أن يٯؾ ٜٔ ا٥ٳتپب َراًٍپ ٍٯد أن يٳتبف .3)

( وٓ ٙؽ أن اإلجپع إذا ُبځ ٜـ ا٫٥حپٍڀ أو ٩ـ دونؿ ٢ٷق ّجڀ ، وهل ٩سٺ٥ڀ ٚپل ا٥ٶزاع ٢ٸٷپ ، و٥ٸٶٮر 4)

 ي ٩سٺ٥ڀ اإلجپع ، ٢ټٹف ٩ٷؿ .ش إرٙپد ا٥ٱحقل»ي  وا٥٪ق٤پينش نٵقع ا٥ٱتپوى»٤لم اٍـ َٸٵڀ ي 
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 ُةاَزََالطَّ

َةَِرََٷلَْاٯلٻلََِـَُڀل٢ََُلَ

 .  ا٥َٗٸٿ ٍٞ إصپٍع ٜٶد ٣ص إٛپ٢ر -131
ٛپ٢ر ٍٸقم اخلٵٸسَق٣ٸځ ٣ص إ -131

(1)  . 
 .  ر٤ٯتپن يستپك ٢ٸٷم أ٬٢ؾ ٩ـ ٘بٯٞ صلة ٓ يستپك ٢ٸٷپ -132

َُضَڂلَْاَْلَ

 .  َق٣ٸځ ٘ـ الٸض -133

 .  أ٣ؾ الٸض وأ٤ثره -134

، أو ٬٣پء آٰرب ٩ع  ٚٷرت ٣بؾ ا٥ٰروب أ٩ر الپئض ٍٲ٬پء ا٥ٮٷر ٩ع ا٥ٯ٧ إذا -135

 .  ا٥ٯ٪پء إذا ٚٷرت ٣بؾ ا٥ٱجر

َؿَُڂلٿلَُّاٯلتَي

ا٥سٻال ، إٹم ٤پن يٳٱٸف ، أن ا٥َْٯل  يٯٴٵقا ؟ ٢ټٹم ٙٱپء  ٣تٴقه ٣تٴٷؿ الل ، أٓ ٘ٺ٥قا إذ ل -136

 يتٸٵؿ وأن يٯ٫ٿ ٜٔ ِرّف ْر٣ڀ ُؿ يٵسح ٜٴٸٷپ ويٰسؾ ٘پئر ِسده .

 .  تسحقا ٍپٕرض ٢ټنپ ٍٳؿ ٍرة -137

 .  ا٥تٸٵؿ ٍٺ٤ثر ٩ـ ضٍف -138

 .  ا٥تٸٵؿ إٟ آر٢ٲٞ -139

 .  ٤ٸٱٸڀ وٜٗڀ ٥ٴتٸٵؿ -141

 .  ا٥تٸٵؿ ٥ٳؾ صلة -141

َڈلتڈل٢َلََجَواٯلڀليََڈلهَُـڂلََـاٝلَِ

 .  سآپء آ٪ٵ   -142

 .  ٹجپ٘ڀ ا٥ٲلء -143
                                                 

 ( ٍؾ إن  اإل٩پم أمحد ضٯػ ّديڂ ا٥تق٣ٸځ آتٯٴؼ ٍسٶـ ا٥ٱ٭رة ٤ٴٷپ .1)



 172 

 .  ٹجپ٘ڀ ٥بـ ١ٕ آٺ٤قل -144

َڊلَِڈلَٚلَاَْلََڈلءَُٶَلَ٭لََ

 .  ا٥تسٵٸڀ ٣بؾ دْقل اخللء -145

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٘تٲبپل ا٥٪ٵس وا٥ٲٵر ٜٶد ٬٣پء الپِڀ -146

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٥بقل ٣پئمً  -147

 .  ٹٗ ا٥ذ٤ر ٍٯد ا٥تبقل -148
ـ٬ََلڂِلِفَ ﴿:  ٘بٿ ٹزول ٣ق٥ف َٯپٟ -149 َاُٝلٷليځِلِري ُروْاََواهللَُُُيډِل   .  ﴾ ِرَٚلڈلٌلَُُيِّضُّقَنََأنََيتٷَلَځلي

 .أذ٤پر اخلروج ٩ـ اخللء  -151

َڈلٗلڊلڀلََواَلََُؾَٺلِْضَاٯلَْ

ا١ٓتسپل ٥ٴٯٸديـ -151
(1)  . 

 .  ٩ـ الجپ٩ڀ ا١ٓتسپل -152

 . (2) ا٥سقق پممح   طدْقل ا٥ٶبل  -153

الم٩پت نل ا٥ٶسپء ٜـ دْقل -154
(3) .  

 .  ٤پن يٶپم وهق ِٶٿ ٤ٷٸئتف وٓ يٵس ٩پء -155

َءَُقَْقُضَاٯلَْ

٤راهٸڀ اإلساف ي ا٥قضقء -156
(4) .  

 .  ٓ وضقء ٓـ ل يذ٤ر ا٘ؿ الل ٜٴٸف -157

 .  قءأ٬ٜپء ا٥قض ا٥دٜپء أُٶپء ١سؾ -158

 .  ٣راءة ٘قرة ا٥ٲدر ٜٲٿ ا٥قضقء -159
                                                 

 ( و٥ق ا١تسؾ ٢حسـ .1)

 . ( ٍؾ ٥ٯٴف ٩پ رآه ٍٯٸٶف2)

 ( وإن ٤پن ا٥قاِٿ ٩ٶٯٷـ ٩ـ دْقل محپ٩پت إ٘قاق .3)

 . ٢پإل٣تداء ٍف هق ا٠ٓوع،  أٹف ٤پن ٓ يرسفط ( و٣د ُبځ ٜـ ا٥ٶبل 4)



 173 

 .  ي أذ٤پر ٩پ ٍٯد ا٥قضقءشا٥ّٴٷؿ اِٯٴٶل ٩ـ ا٥تقاٍٞ واِٯٴٶل ٩ـ آت٭ٷريـ » زيپدة  -161

تريؽ اخلپَؿ ي ا٥قضقء -161
(1)

 . 

 .  اإلْلل ٍَٗٸٿ ا٥قضقء و٩قآَف -162

 .  َرك ا٬ٓٵ٬ڀ وآ٘تٶ٪پق -163

 .  آ٘تٶ٪پقا٥ٱ٫ؾ ٍٞ ا٬ٓٵ٬ڀ و -164

 .  آ٘تٶ٪پق ٩ـ ٤ػ واّدة ُلُپً  -165

166-  ْٞ َٓٺ٣َ ٩سح ا
(2)

 .  ي ا٥قضقء 

 .  تٴٸؾ ا٥ٴحٸڀ -167

ىپوز آر٢ٲٞ وا٥ٳٯبٞ ي ا٥قضقء -168
(3)

 .  

 .  ٩سح ا٥رأس ي ا٥قضقء أ٤ثر ٩ـ ٩رة -169

 .  ٩سح ٍٯض ا٥رأس ٩ـ ١ٕ ٜم٩ڀ -171

 .  إذٹپن ٩ـ ا٥رأس -171

أْذ ٩پء ِديد ٥ألذٹٞ -172
(4)  . 

 .  ٩سح ا٥ر٣بڀ ي ا٥قضقء -173

آسح ٜٔ القرٍٞ -174
(5)  . 

ً  آسح ٜٔ ٛپهر اخلٱٞ سيپ -175
(6)  . 

                                                 
 . ( وإذا ّرك اخلپَؿ ٢حسـ1)

 . : ٚرُف ا٥ٯٞ ا٥ذي يٝ إٹػ : آپق ٍل مهزٍ  ، ويٲپل أي٬پً  ( آٺق2)

 . ، ريض الل ٜٶف ، وهق اِتٷپد ٩ٶف ( وإٹم هق ٩ـ ٢ٯؾ أيب هريرة3)

 ٩سح رأ٘ف ٍمء ١ٕ ٬٢ؾ يده .ط : ( وإٹم ا٥ثپٍځ أن ا٥ٶبل 4)

 . ا٥ثپٍځ ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ وأرضپهؿ( وإٹم 5)

 ( وإٹم آٱٷقم ٩ـ ٜٵقم ٹ٫قص آسح ٜٔ اخلٱٞ آسح ٜٔ ٛپهرمهپ .6)
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 .  ٩سح أٜٔ اخلػ وأ٘ٱٴف -176

 .  آسح ٜٔ البٕة -177

 .  بٴڀَرك ا٥قضقء ٩ـ ا٥ٲُ  -178

  . ٍپٓپء آسّخـ ٍپ٥٪ٵس ا٥ٶٷل ٜـ ا٥قضقء -179

 .  ْروج ا٥دم إيپب ا٥قضقء ٩ـ -181

 .  ا٥قضقء ٜٶد ا٬ٰ٥ٿ -181

 .  أ٥بپن اإلٍؾ ٹٲض ا٥قضقء ٩ـ -182

 .  : ولپن ٥ف يٲپل ٥ٴقضقء ٙٸ٭پنٌ  -183

 .  ٜدم ٹٲض ا٥قضقء ٩ـ ٩س ا٥ذ٤ر -184

 .  ِقاز ا٥قضقء ٍپ٥ٶبٸذ -185

َٶ٪ٸػ ا٬ٜٕپء ٍٯد ا٥قضقء -186
(1)

 . 

 الُةالٖص

ََُؾَٶْل٬َلََ َةاَلَاٯلٵلي

 . ا٫٥لة ْٕ ٩قضقع ي إرض -187

َانَُذََإََ

 .  ذن ٜٶد إذانوضع إصپٍع ي إ -188

 .  بٴڀ ي إذانتقيؾ ا٫٥در ٜـ ا٥ٲِ  -189

 .  ن ٢ٷق يٲٸؿ٩ـ أذ   -191

 .  ٩سح ا٥ٯٸٶٞ ٍپإلبپ٩ٞ ٜٶد َ٪ٷد آٻذن -191
َ

َ

َ

                                                 
 . ( وٓ ٍٺس ٍتٶ٪ٸػ ا٬ٜٕپء ٍٯد ا٥قضقء1)
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ََرَُٳلَْإََ َةَِاَلَٗلڈلٯلٵلي

 ، ، واضٍقهؿ ٜٴٸٷپ وهؿ أٍٶپء ٠ٜ پء ٘بع ٘ٶ٩ٞروا أوٓد٤ؿ ٍپ٫٥لة وهؿ أٍٶ -192

و٢ر٣قا ٍٸٶٷؿ ي ا٬ٓپِع
(1)  . 

َا٭لڂلڋُلَقََاٝلََ

 .  ا٥ق٣ځ إول ٩ـ ا٫٥لة رضقان الل -193
َ

َ

َ

ََةَُاَلََصَ َرَِٻلََاٯلِضي

 .  ي ر٬٩پن وا٥ٱ٭ري ا٫٥لة ، ٲ٧ أو ٩دة ٥ٴتديد ٩سپ٢ڀ  -194

 .  إُؿ إتپم ا٫٥لة ي ا٥سٱر -195
َ

َ

َ

َ َځلقَُاٯلِضي

 .  ٥ٸس ي صلة اخلقف ٘ٷق -196

َڈلمٳلََالَِوَََڊلَُِل٦لََاَلَ

 .  ٬٢ؾ آحپ٢ٮڀ ٜٔ إدراك َٳبٕة اإلّرام -197

، وا٩رأة ٍپَځ وزوِٷپ ٜٴٸٷپ  ا٥ٯبد أٍؼ ّتك يرِع: ُلُڀ ٓ ىپوز صلهتؿ آذانؿ  -198

 .  ، وإ٩پم ٣قم وهؿ ٥ف ٤پرهقن ٘پْط

 .  ا٫٥لة ْٴػ ٤ؾ ٍر و٢پِر -199

 .  پم ضپ٩ـ وآٻذن ٩ٻتـاإل٩ -211

٩ـ ٤پن ٥ف إ٩پم ٢ٲراءة اإل٩پم ٥ف ٣راءة -211
(2)  . 

 .  أرٍٯٞ صلة ٩تتپ٥ٸڀ ٓ َٱقَف صلة ط٬٢ؾ ٩ـ صٔ ي ٩سجد ا٥ٶبل  -212

                                                 
 .ش٫٩ٶػ اٍـ أيب ٙٸبڀ»ٜـ اٍـ ٜٵر ٣ق٥ف : يٯٴؿ ا٫٥بل ا٫٥لة إذا ٜرف يٵٸٶف ٩ـ ٙم٥ف .  ( وصح  1)

 .، وي آسٺ٥ڀ ٹزاع ٩٪ٷقرالٷريڀ ي ـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ ا٤ٓتٱپء ٍٲراءة اإل٩پم ( وُبځ 2ٜ)
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َڈلءَُټلََِْضَتَِا٢ْٓلَوَََقُفَٽلُِضَاٯلَْ

 .  ا٢تتپح ْ٭بڀ آ٘تسٲپء ٍٰٕ الٵد -213

َعَُٷلقَُّواٯلتَيَُؾَقا٬لَِواٯلڀلَيَډُلَا٘لَِوََاٯلرَي

 .  ، ٘قى ر٤ٯتل ا٥ٱجر وا٥قَر لة ا٥رواَٿ ي ا٥سٱرص -214

 .  ا٥تٳبٕ ٜٶد ا٥ٲٸپم إٟ صلة ا٥ٴٸؾ وا٥تسبٸح ٍحٵد الل -215

،  ويقم ٜر٢ڀ،  ا٥٪ٳر، و ، وا٥تقٍڀ ، والپِڀ ، وآٯراج ، وا٥ر١پئٿ صلة ا٥تسپٍٸح -216

، وصٴقات ٩تٶقٜڀ  رِٿ، وصٴقات ٩تٶقٜڀ ي ٙٷر  صٴقات ٩تٶقٜڀ ي ٜپٙقراءو،  و٥ٸٴڀ ا٥ٶحر

 .  ، وصٴقات ٩تٶقٜڀ ي ٙٷر ر٬٩پن ١ٕ ا٥ٲٸپم ي ٙٷر ٙٯبپن

 .  أرٍع ر٤ٯپت ٣بؾ ا٥ٯ٧ -217

ن ر٤ٯڀ ي ا٥ٗاويحوا٥ٯ٠ -218
(1)  . 

 .  ا٩ٕر ٫ٍلة ٘ٶڀ آٰرب ا٥بٯديڀ ي ا٥بٸقت -219

 .  ٯد آٰربي ٘ځ ر٤ٯپت وٓ ٠ٜيـ ر٤ٯڀ ٍؾ وٓ أ٤ثر ٩ـ ر٤ٯتٞ ٍ َي٫ِح  ٓ  -211

 .  ٓ َدع ر٤ٯتل ا٥ٱجر و٥ق ٚردَؽ اخلٸؾ -211

 .  صلة ا٥رواَٿ ي ا٥سٱر -212

 .  اْت٫پص ٩ٰرب وٜ٪پء ٥ٸٴڀ الٵٯڀ ٍٲراءة ٩ٯٸٶڀ -213

 .  أيٯجز أّد٤ؿ إذا صٔ أن يتٲدم أو يتٺْر أو ٜـ يٵٸٶف أو ٜـ ٙم٥ف -214

َڀلقُتَاٯلټلَُوَََرَُاٯلق٘لَْوَََڈلمَُڂلََاٯلټلَِ

 .  ٵٯڀ ٍٲٸپمت٫ٸص ٥ٸٴڀ ال -215

 .  إذا أيٲظ ا٥رِؾ أهٴف ٩ـ ا٥ٴٸؾ ٫٢ٴٸپ ٤تبپ ي ا٥ذا٤ريـ وا٥ذا٤رات -216

 .  واّدة يرددهپ ّتك أصبح ا٥ٴٸؾ ٍآيڀ ط٣ٸپم ا٥ٶبل  -217

 .  جع ر٤ٯپت ا٥قَر ا٥ثلث ٍدون ٣٭ع -218

                                                 
، وا٩ٕر ٢ٸف  ، ٹٯؿ ُبځ ٜـ جع ٩ـ ا٥سٴػ ا٫٥لة ٍٺ٤ثر ٩ـ ٠ٜيـ ر٤ٯڀ ( و٤ذ٥ؽ ل يثبځ ٜـ ا٫٥حپٍڀ1)

 . ٫لةي ٜدد ر٤ٯپت ا٥ٲٸپم ٍپ٥ٴٸؾ و٤ٸٱٸڀ ا٥ط ، وإن ٤پن إوٟ ٩قا٢ٲڀ ا٥ٶبل  ٩تپح
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 .  ٣راءة ٘قرة ٩ع اإلْلص ي ا٥قَر -219

ر٤ٯڀ ة٠ٜ ة أو ُلثٸپم ا٥ٴٸؾ ٜٔ إّدى ٠ٜا٥زيپدة ي ٣ -221
(1)  . 

 .  ر٢ع ا٥ٸديـ ي ا٥ٲٶقت -221

 .  تديد ٩قضع ا٥ٲٶقت -222

 .  صٱڀ دٜپء ا٥ٲٶقت -223
٣ٶقت ا٥قَر وا٥دٜپء ٢ٸف -224

 . ٜٲبف  طوا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل ،  (2)

 .  ٜٲٿ ا٥ٲٶقت طا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -225

٣ٶقت ا٥ٱجر -226
(3). 

ََڊلَُٻلََِصَ َةَِاَلَاٯلٵلي

 .  ٫٥لة رءٓ يٲ٭ع ا -227

٢ټن ل يٳـ ، ٢ټن ل يد ٢ٴٸٶ٫ٿ ٫ًٜپ ، إذا صٔ أّد٤ؿ ٢ٴٸجٯؾ َٴٲپء وِٷف ٙٸئًپ  -228

 .  ٩ٯف ٫ٜپ ٢ٴٸخط ْ٭ًپ ُؿ ٓ يرضه ٩پ ٩ر أ٩پ٩ف

 .  ، وتٴٸٴٷپ ا٥تسٴٸؿ ، وتريٵٷپ ا٥تٳبٕ ٩ٱتپح ا٫٥لة ا٥٭ٷقر -229

تديد ٩ٳپن وضع ا٥ٸديـ ي ّپل ا٥تٳتػ ي ا٫٥لة -231
(4)

 . 

إ٘بپل ا٥ٸديـ ي ا٫٥لة -231
(5)  . 

َرك ر٢ع ا٥ٸديـ ي ١ٕ َٳبٕ ة اإلّرام -232
(6)

.  

                                                 
 . ( ٜٔ اخللف ي ا٥ثلث ٠ٜة ر٤ٯڀ1)

 . ، و٥ٸس ٢ٸف دٜپء و٫قص ٜـ ا٫٥حپٍڀ ٢ٯٴف ي ا٥ٶ٫ػ ا٥ثپين ٩ـ ر٬٩پن ٢حسٿ ( وإٹم ا٥ثپٍځ2)

ٱ ؾ ريض الل ٜٶف أٹف وصٱف ٍپ٥بدٜڀ .3) َٰ  ( وُبځ ٜـ ا٫٥حپيب ٜبد الل ٍـ ٩ُ

 ، و٥ٯؾ ا٥تق٘ط أوٟ. ، وإن ٙپء ٢قق ا٥رسة ة( وا٩ٕر ي هذا وا٘ع إن ٙپء ا٫ٓٝ وضٯٷم تځ ا٥رس4)

 وجع ا٫٥حپٍڀ ْل٢ف .ط ( و٣د ٹٲؾ ٜـ اٍـ ا٥زٍٕ ٢ٯٴف ، و٤ذا ٜـ ٍٯض ا٥تپٍٯٞ ، وا٥ثپٍځ ٜـ ا٥ٶبل 5)

 . ( وا٥ثپٍځ ي ُلُڀ ٩قاضع ١ٕ َٳبٕة اإلّرام6)
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 .  ا٥ٶٷل ٜـ ر٢ع ا٥ٸديـ ي ا٫٥لة -233

 .  ر٢ع ا٥ٸديـ ٜٶد ٤ؾ ر٢ع وْٱض -234

 .  الٷر ٍپ٥بسٵٴڀ ي ا٫٥لة الٷريڀ -235

 .  إْٱپء ا٥تٺ٩ٞ ْٴػ اإل٩پم ي ا٫٥لة الٷريڀ -236

 .  ٩پ ّسد٤ؿ ا٥ٸٷقد ٜٔ رء ٤م ّسدو٤ؿ ٜٔ ا٥سلم وا٥تٺ٩ٞ -237

ا٥ٸٷقد ٬ٰ٩قب ٜٴٸٷؿ وا٥ٶ٫پرى ضلل -238
(1). 

 .  ا٥ق٣ػ ٜٔ رأس ٤ؾ آيڀ ي ٣راءة ا٥سقرة ي ا٫٥لة -239

٣راءة ا٥سقر ي ا٫٥لة ٜٔ َرَٸٿ ا٫ٓحػ -241
(2)  . 

 .  قى صلة الٵٯڀ و٢جرهپ وا٥ٯٸديـ، ٘ ٣راءة ٘قرة ٍٯٸٶٷپ ي ا٥ٱري٬ڀبڀ ٜٔ ٛآقا -241

 .  ٣راءة ٘قرَٞ ي ٤ؾ ر٤ٯڀ ٩ـ ا٥ٱري٬ڀ -242

 .  آداو٩ڀ ٜٔ ٫٣پر آٱ٫ؾ ي آٰرب -243

 .  ا٥ٲراءة ٍٯد ا٥ٱپتڀ ي ا٥ر٤ٯتٞ إَْٕٞ -244

 .  ذ٤ر ٩ٯٞ ٍٯد َلوة ٘قرة أو آيڀ ٩ـ ٤تپب الل -245

ا٥ٸديـ ٩ـ ا٥ر٤قع إٟ ا٥سجقدأو ٜٔ  ، ا٥ٶزول ٜٔ ا٥ر٤بتٞ -246
(3)

 . 

 .  تديد ٜدد ا٥تسبٸحپت ي ا٥ر٤قع وا٥سجقد -247

بحپن ريب إٜٔ  -زيپدة وٍحٵده  -248 ي ا٥سجقد وا٥ر٤قع -، و٘بحپن ريب ا٥ٯٮٸؿٜٔ٘ 
(4) . 

وا٥ر٤قع
(4) . 

                                                 
وأ٩پ ٣بؾ ٍٯثتف ، ٢ٵٶٷؿ ٍٯد ٍٯثتف ٢ٷق ضپل ٬ٰ٩قب ٜٴٸف ،  طوٓ ٙؽ أن ٩ـ ل يٻ٩ـ ٩ٶٷؿ ٍپ٥ٶبل ( 1)

 ا٫٥پ٥ح، و٩ٶٷؿ ا٬٥پل ، و٩ٶٷؿ ا٬ٰٓقب ٜٴٸف .

 ْل٢ف .ط ( وا٥ثپٍځ ٜـ ا٥ٶبل 2)

 . ( وا٥ثپٍځ ٜـ اٍـ ٜٵر ريض الل ٜٶٷم ٹزو٥ف ٜٔ ا٥ر٤بت3ٞ)

. أْرِف ا٥سبٯڀ إٓ  ، ٢ټٹف ُپٍځ ٤م ي ّديڂ ٜپئ٪ڀ : ٘بحپٹؽ ا٥ٴٷؿ وٍحٵدك ا٥ٴٷؿ ا١ٱر ٌ ( ٘قى ٣ق٥ف4)



 179 

 .  ٜٔ ٫٣پص ا٥٪ٯر ط٘جقد ا٥ٶبل  -249

 .  ا٥سجقد ٜٔ ٤قر ا٥ٯم٩ڀ -251

 .  ا٥سجقدٲٸپم ٩ـ ٜٶد ا٥ آَٳپء ٜجٶپً  -251

 .  َٯٸٞ ذ٤ر و٫قص ٍٞ ا٥سجدَٞ -252

 .  ا٥تسٵٸڀ ي أول ا٥تحٸپت -253

ا٥ت٪ٷد تريؽ ا٥سبپٍڀ ي -254
(1)  . 

ا٥سجقد٩قضع ي ا٫٥لة إٟ ّپل ا٥ٲٸپم َٯٸٞ ا٥ٶٮر  -255
(2)  . 

 .  ا٥ٶٱخ ي ا٫٥لة -256

 .  ٣ٯٲٯڀ إصپٍع ي ا٫٥لة -257

 .  ٴٸٵڀ ا٥قاّدةا٤ٓتٱپء ٍپ٥تس -258

 .  ا٫٥لة ي ا٥تسٴٸؿ ٩ـ شٍر٤پَف»زيپدة و -259

 .  ا٥ت٪ٷد ٍٯد ٘جديت ا٥سٷق -261

 .  ٬٢ؾ ا٥دٜپء دٍر ا٫٥ٴقات آٳتقٍپت -261

 ، آر٘ٴٞ ٜٔ و٘لم ، ي٫ٱقن ٜم ا٥ٯزة رب رٍؽ ٘بحپن:  صلَف آْر ي ٣پل ٩ـ -262

 . َي٫ِح  وروي ٩ق٣ق٢ًپ ٜٔ ٜٝ : وٓ  . إوً ٍپٓٳٸپل ا٤تپل ٢ٲد ، ا٥ٯپٓٞ رب لل والٵد

 .  أذ٤پر ٘جقد ا٥تلوة -263

 .  أ٘قأ ا٥ٶپس س٣ڀ ا٥ذي يرسق ي صلَف -264

 .  ا٥ْٗٸص ٍپ٥ٓتٱپت ي ا٥ٶپ٢ٴڀ -265

                                                 
 . ٩ٗذيإٓ ا٥

 . ( ٍؾ ٓ َي٫ِح  ّٶل اإلصبع ٤ذ٥ؽ1)

 . ، و١ٕهپ ، ٤م ي ّديڂ ٜپئ٪ڀ أٹف ٤پن يٶٮر إٟ ١ٕ ٩قضع ا٥سجقدط ( ٍؾ ا٥ثپٍځ ٜـ ا٥ٶبل 2)
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 .  ٞ ٩پ يٲرأ ي صلة آ٘تخپرةٸَٯ -266

 ُدأدَطامَل

 .  آسجد ٍٸځ ٤ؾ َٲل -267

ٍٶك الل  –و٥ق ٤ِٵْٱَحِص ٣٭پة  –: ٩ـ ٍٶك ٩سجدًا  ي ّديڂ ش٩ٱحص ٣٭پة » زيپدة  -268

 ٥ف ٍٸتًپ ي الٶڀ .

ًَپ ٍٰٕ إذن أهٴٷپ ،  -269 إن داود ٜٴٸف ا٫٥لة وا٥سلم أ٩ر ٍبٶپء ٍٸځ آٲدس ، ٢ٺدْؾ ٍٸق

 ٢ٴم ٍٴغ ا٥بٶپء ّجز ا٥رِپل ، ٩ٶع ٍٶپءه ، ٢ٲپل : أي رب ٢ٱل ٜٲبل ٩ـ ٍٯدي. 

ٷرٓ  -271  ٚٔ رجٜ  ـْ  ٵٶز٥ڀ ّجڀ ّتك ط  يريد ٓإ ا٫٥لة ي ٩سجد ا٥ٶبل٩  .  ي٫ٝ ٢ٸف ٤پنٍ 

 .  ٜٶد ا٥دْقل إٟ آسجد أو اخلروج ٩ٶف - ط – ا٥تسٴٸؿ ٜٔ ا٥ٶبل -271

 .  (تٸڀ آسجدا٥ر٤ٯتٞ ٜٶد دْقل آسجد ٍـ )َسٵٸڀ  -272

 .  ٩پ أ٩رت ٍت٪ٸٸد آسپِد -273

 .  دآسج ا٥ٶٷل ٜـ اتپذ آحراب ي -274

 .  ا٥ٶٷل ٜـ اتپذ آسجد ٚريٲپً  -275

 .  ٩ٶع ا٫٥بٸپن وآجپٹٞ ٩ـ آسپِد -276

 ا٥ٶٷل ٜـ ا٥ٳلم آبپح ي آسجد . -277

 .  ا٥ٶٷل ٜـ َ٪بٸؽ إصپٍع ي آسجد -278

 .  ا٥رِؾ ي آسجد ا٥ذي يٴٸف وٓ يتبع آسپِد ؾ  ٫َ ٥ٸُ  -279

 .  آسجدٓ صلة لپر آسجد إٓ ي  -281

281-   ٠ٍ ُٛ  .  ؿ ا٥ٴٸؾ إٟ آسپِد ٍپ٥ٶقر ا٥تپم يقم ا٥ٲٸپ٩ڀٴَ  آ٪پئٞ ي 

هأ٥ػ صلة ٢ٸم ٘قا ا٫٥لة ي آسجد الرام أ٬٢ؾ ٩ـ ٩پئڀ -282
(1)  . 

                                                 
، ٘قى آسجد  أ٬٢ؾ ٩ـ أ٥ػ صلة ٢ٸم ٘قاه ٩ـ آسپِدط وا٥ثپٍځ أن ا٫٥لة ي ٩سجد ا٥ٶبل  (1)
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 .  ا٫٥لة ي ٩سجد ٣بپء َٯدل ٜٵرة -283

 ُةنَعُذاِل

 .  ٬٢ؾ صلة ا٥ٱجر يقم الٵٯڀ -284

ٞ( إل٣پ٩ڀ الٵٯڀَٯٸٞ ٜدد )٥ٴٵ٫ٴ -285
(1)  . 

 .  الٵٯڀ ا٥ٶٷل ٜـ ا٥سٱر يقم -286

 .  ا٥ٯمئؿ يقم الٵٯڀ ٬٢ؾ ٥بس -287

 .  ا٥ت٧يح ٍقِقب ١سؾ الٵٯڀ ٜٔ ا٥ٶسپء -288

 .  ؼ يقم الٵٯڀ ي آسجد ٣بؾ ا٫٥لةا٥ٶٷل ٜـ ا٥تحٴ   -289

 .  اإل٩پم يقم الٵٯڀ ا٥ت٧يح ٍپ٘تٲبپل ا٫ٓٴٞ -291

 .  ٜـ آّتبپء ّپل ْ٭بڀ الٵٯڀ ا٥ٶٷل -291

 .  آسجد ٢ټٹف يتحقل ٜٶف ٩ـ ٹٯس ي نٴسف يقم الٵٯڀ ي -292

 .  اخل٭ٸٿ ٜٔ ا٥سٸػ ي ْ٭بڀ الٵٯڀ اَٳپء -293

 .  ٍ٭لن صلة آتحدث يقم الٵٯڀ أُٶپء اخل٭بڀ -294

 .  ا٥ر٫ْڀ ٍٗك صلة الٵٯڀ إذا وا٢ٲځ يقم ٜٸد -295

 .  ٣بپءي ٙٷقد الٵٯڀ  -296

 .  ي ٢جر الٵٯڀشاإلٹسپن » وشا٥سجدة » ٣راءة ٍٯض ٘قريت  -297

 .  ي صلة الٵٯڀشآٶپ٢ٲقن»و شالٵٯڀ»٣راءة ٍٯض ٘قريت  -298

 ًِيَدِئعاِل

 .  الپئزة َسٵٸڀ يقم ا٥ٯٸد ٍٸقم -299

                                                 
، و٩ـ َدٍر أّپديڂ ا٥بپب ٜٴؿ ٹٳپرة  ي آسجد الرام َٯدل ٩پئڀ أ٥ػ صلة ، وٓ يٴزم ٩ـ هذا أن ا٫٥لة الرام

 . إّپديڂ ا٥قاردة ي ٤قن ا٫٥لة ي آسجد الرام َٯدل ٩پئڀ أ٥ػ صلة

، ٩ـ  ، اخل٭ٸٿ و٩ٯف اُٶپن ، وإرِح ٜٶدي أنپ َٶٯٲد ٍثلُڀ ( واْتٴػ ٢ٸف ٜٔ أ٣قال ٤ثٕة ٍٞ أهؾ ا٥ٱٲف1)

 . ٲٸٵٞ ٢ٸٷپأهؾ ا٥بٴدة آ
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پ ٜٶٷ لا٥تٷٶئڀ ٍٸقم ا٥ٯٸد وٓ ا٥ٶٷ -311
(1)  . 

 .  ٥ٸٴتل ا٥ٯٸديـ إّٸپء٬٢ؾ  -311

 .  ا٥ٯٸد ي آسجد أداء صلة -312

 .  َرك ا٤ٕؾ ٣بؾ اخلروج إٟ إضحك ّتك يرِع -313

 .  ا٥ذهپب ٩٪ٸًپ إٟ صلة ا٥ٯٸد -314

 .  إْراج آٶٖ ي ا٥ٯٸديـ -315

 .  ا٥ٶداء ٫٥لة ا٥ٯٸديـ وآ٘تسٲپء -316

ا٥تٳبٕات ي صلة ا٥ٯٸد -317
 .ّپل ا٥تٳبٕ ور٢ع ا٥ٸديـ ، (2)

ا٥ذ٤ر ٍٞ َٳبٕات ا٥ٯٸديـ -318
(3). 

 .  ْللپا٥تٳبٕ  ا٢تتپح ْ٭بڀ ا٥ٯٸد ٍپ٥تٳبٕ أو -319

 .  َٳرير اخل٭بڀ ي ا٥ٯٸديـ -311

 .  ٣بؾ صلة ا٥ٯٸد وٍٯدهپصلة ٹپ٢ٴڀ  -311

 .  ا٥ر٫ْڀ ي َرك ٘مع ْ٭بڀ ا٥ٯٸد -312

 ا٥ر٫ْڀ ٍٗك صلة الٵٯڀ إذا وا٢ٲځ يقم ٜٸد . -313

 اُتَقَدوالٖص اُةَنالٖص

 .  ز٤پة الٝ -314

 .  ز٤پة اخلرضوات -315

 .  ز٤پة ا٥ٯسؾ -316

 .  أٜ٭قا ا٥سپئؾ ّٲف وإن ِپء ٜٔ ٢رس -317
                                                 

 . ( وإٹم ا٥ثپٍځ ا٥تٷٶئڀ ٍٸقم ا٥ٯٸد ٜـ جپٜڀ ٩ـ ا٫٥حپٍڀ وا٥تپٍٯ1ٞ)

 . ( وا٥ثپٍځ ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ٢ٯٴف2)

 . ( وا٥ثپٍځ ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ٢ٯٴف3)
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 .  ا٥سخل ٣ريٿ ٩ـ الل ٣ريٿ ٩ـ الٶڀ -318

 اُوَيالصِّ

 .  ر٬٩پن ا٘ؿ ٩ـ أ٘مء الل -319

 .  َسٵٸڀ ٙٷر ر٬٩پن ٍٺ٘مء أْرى ١ٕ ا٘ؿ ر٬٩پن -321

 .  شر٬٩پن » ر٬٩پن ٍـ ٙٷر ٿ َسٵٸڀ ٘ب -321

 .  للالٜٶد رؤيڀ  إدٜٸڀ وإذ٤پر ا٥قاردة -322

ا٥تٷٶئڀ ٍٲدوم ر٬٩پن -323
(1)

 . 

 .  إن لل ٜٶد ٤ؾ ٢٭ر ٜتٲپء ٩ـ ا٥ٶپر -324

 .  ٬٢ؾ ا٫٥قم ٍٵٳڀ -325

 .  ٬٢ؾ ا٫٥قم ي ا٥٪تپء أو ا٫٥ٸػ -326
 .  ر٬٩پن ٬٩پٜٱڀ ا٥سٸئڀ ي -327

وإن الٶڀ  ، ؿ ا٥ٯبپد ٩پ ي ر٬٩پن ٥تٵٶځ أ٩تل أن يٳقن ر٬٩پن ا٥سٶڀ ٤ٴٷپ٥ق يٯٴ -328

 .  ٥تتزيـ ٥ر٬٩پن ٩ـ رأس القل إٟ القل

 .  صق٩قا ٫َحقا -329

 .  ا٤ٓتٱپء ٍ٪ٷپدة واّد ي رؤيڀ اللل -331

 .  ٩پ روي ٜـ ا٫٥حپٍڀ ي ِقاز صٸپم يقم ا٥٪ؽ -331

  . َسٵٸڀ ا٥سحقر ٍپ٥ٰداء آبپرك -332

 .  ٚٯپم يتسحر ٢ٸف أو ٩ٲداره َٯٸٞ -333

 .  إدٜٸڀ وإذ٤پر ا٥قاردة ٜٶد اإل٢٭پر ي ر٬٩پن -334

                                                 
، ٢ٺي ٥ٱظ َٯپرف ٜٴٸف ا٥ٶپس  وٓ ٍٺس ٍپ٥تٷٶئڀ ٍدْقل ر٬٩پن : ٕن إصؾ أن ٍپب ا٥تٷٶئڀ ٩ـ آبپّپت (1)

 . ، والل أٜٴؿ ، و٥ٳـ ٓ يٶٳر ٜٔ ٩ـ َر٤ٷپ ف هذور ذٜل ٢ل ٍٺس ٍفو٥ٸس ٢ٸ
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 .  ا٥دٜپء ٜٶد اإل٢٭پر الڂ ٜٔ -335

 .  ٥ٴ٫پئؿ دٜقة ٩ستجپٍڀ -336

 .  ٜٔ رء ٘قى ا٥تٵر اإل٢٭پر -337

 .  وا٥بدء ٍف واإليتپر اإل٢٭پرَٯٸٞ ٹقع ا٥تٵر ي  -338

مِ ق  و٫ص ٥تٱ٭ٕ ا٫ُ٥ أِر  -339
(1)  . 

 .  ر صپئمً ا٥دٜپء ٓـ ٢٭   -341

 .  إذا ٘ٵع أّد٤ؿ آٻذن وي يده إٹپء ٢ل ي٬ٯف ّتك يٲيض ّپِتف ٩ٶف -341

 .  ا٥ٱ٭ر ٍپ٥ٲلء -342

 .  آذي ا٥ٱ٭ر ٍخروج -343

 .  اإلٍپّڀ وا٥ٶٷل ٜـ ا٥ٳحؾ ٥ٴ٫پئؿ -344

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٥سقاك ٥ٴ٫پئؿ أو ا٩ٕر ٍف -345

 .  ا٥٪پب وا٥٪ٸخ ي ا٥تٲبٸؾ ا٥تٱريؼ ٍٞ -346
 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٘تٯمل ا٥سقاك ي ا٫٥ٸپم -347

 .  ُؿ دْؾ ٜٴٸف ر٬٩پن ول يٲض ٢ٯٴٸف ٩ع ا٥ٲ٬پء ٤ٱپرة ٩ـ ٤پن ٜٴٸف ٬٣پء -348

 .  ا٩ٕر ٍٲ٬پء صقم ا٥ت٭قع ٍٯد ٣٭ٯف -349

٬٢ؾ صٸپم يقم هدد ي إ٘بقع ٘قى آُٶٞ -351
(2). 

 .  ا٥ٶٷل ٜـ صٸپم يقم ا٥سبځ ٩ٱرداً  -351

ا٥بٸض ٍپ٥ثپ٥ڂ ٠ٜ وا٥راٍع ٠ٜ واخلپ٩س ٠ٜ َٯٸٞ صٸپم إيپم -352
(3). 

                                                 
 ( جع صپئؿ .1)

 . ٍټٜل٥فش صحٸحف » ( وأ٩پ ّديڂ يقم اخلٵٸس ٢ٲد سح اإل٩پم ٩سٴؿ ي 2)

( وإٹم هق ُپٍځ ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ، ٢ٵـ صپم أي يقم ٩ـ ا٥٪ٷر ي أو٥ف أو و٘٭ف أو آْره ُلُڀ أيپم ٢ٲد 3)

 ديڂ ا٫٥حٸح ، وتٲؼ ٥ف ا٥ٱ٬ؾ ٍټذن الل .وا٢ؼ ال
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 .  جٸع أيپم ا٥ٯ٠ ٩ـ ذي الجڀ صقم -353

 .  : يق٩ًپ ٣بٴف أو يق٩ًپ ٍٯده ، و٤ذ٥ؽ ٍٯده ٜپٙقراء صق٩قا يق٩ًپ ٣بٴف ويق٩پً  -354

 .  ٩ـ آحرمصٸپم يقم الپدي ٠ٜ ٍخ٫قصف  -355

 .  صٸپم ٥ٸٴڀ ا٥ٶ٫ػ ٩ـ ٙٯبپن -356

 .  صٸپم رِٿ و٬٢ٴف -357

 .  ا٥ٰسؾ ٥ٴٯ٠ إواْر -358

 .  ْتؿ ا٥ٲرآن ي صلة ا٥ٲٸپم )ا٥ٗاويح( -359

 .  اٙٗاط ا٫٥قم ٥لٜتٳپف -361

 .  : ترج ا٥٪ٵس صبٸحتٷپ ٓ ٙٯپع لپ ، ١ٕ ّديڂ ٜل٩پت ٥ٸٴڀ ا٥ٲدر -361

ء ي ٥ٸٴڀ ا٥ٲدرت٫ٸص دٜپ -362
(1)  . 

 .  ٬٢ؾ ْپص ٥لٜتٳپف -363

 .  صٱڀ ا٤ٕؾ ٣بؾ اخلروج ٥ٴٯٸد -364

، ٩ـ َٳبٕات صلة ا٥ٯٸد ر٢ع ا٥ٸديـ ٩ع ٤ؾ َٳبٕة -365
(2)

 . 

 ٗراحَل

 .  ا٥ٯڃ وا٥ثڃ -366

 ا٥ٴٷؿ ّجڀ ٓ ريپء ٢ٸٷپ وٓ ٘ٵٯڀ . -367

ٳٱٕ َپرك الڃَ -368
(3) . 

                                                 
ا٥ٴٷؿ إٹؽ ٜٱق تٿ »، وٓ ٍٺس ٍپ٥دٜپء آ٪ٷقر  ( ا٩ٕر ٢ٸف يسٕ ، وإوٟ ا٥تٵسؽ ٍٺدٜٸڀ ا٥ٳتپب وا٥سٶڀ1)

 ش .ا٥ٯٱق ٢پٜػ ٜٶپ

 ( وإٹم هق ٩ٶٲقل ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ .2)

 ( وا٥ثپٍځ ٜـ ٜٵر ٩ق٣ق٢ًپ .3)



 186 

 .  ٩ـ ا٘ت٭پع إ٥ٸف ٘بٸلً ي الڃ:  ٩ٯٶك ٣قل الل َٯپٟ -369

 .  أٜقام ڀذم ٩ـ تٳـ ٩ـ الڃ ول يڃ ٤ؾ مخس -371

 .  ر٢ع ا٥ٸديـ ٜٶد رؤيڀ ا٥بٸځ -371

 .  ذ٤ر أو دٜپء ٜٶد رؤيڀ ا٥بٸځ -372

 .  ا٫٥لة أيپم الڃ ي ِقف ا٥ٳٯبڀ -373

 ٹزل ٩ـ الٶڀ ٤پن أٹف ّٞو.  أٹف ي٪ٷد ٓـ ا٘تٴٵفو.  الجر إ٘قد ٹزل ٩ـ الٶڀ -374

 .  أٙد ٍٸپضًپ ٩ـ ا٥ٴبـ ٢سقدَف ْ٭پيپ ٍٶل آدم

 .  ا٘ٯقا ٢ټن الل ٤تٿ ٜٴٸٳؿ ا٥سٯل -375

 .  ا٥د٢ع ٩ـ ٩زد٥ٱڀ ٍٯد ٩ٶت٫ػ ا٥ٴٸؾ -376

 .  َٳسٕ ٨ّ المر ٩ـ ِبؾ ٩زد٥ٱڀ -377

 .  ا٥تٲپط ٨ّ المر ٍپ٥ٴٸؾ -378

 .  ا٥ٶحر ٢پضڀ يقمأن ا٥تحٴؾ ٍر٩ل الٵرات ٠٩وط ٍ٭قاف اإل -379

 .  ٍپ٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ پً ٢سخ الڃ إٟ ا٥ٯٵرة ٤پن ْپص -381

 .  ٍٵٶك ا٩ٕر ساّڀ ٍپ٥بٸتقَڀ -381

٩ٸٲپت ذات ٜرق -382
(1)  . 

 .  َٲبٸؾ ا٥ر٤ـ ا٥ٸمين -383

 .  ٬٢ؾ و٣ٱڀ ٜر٢ڀ إذا وا٢ٲځ يقم الٵٯڀ ٜٔ ٘پئر إيپم -384

 .  ت٫ٸص يقم ٜر٢ڀ ٍدٜپء ْپص -385

ُْٓٴَتَزمأّپديڂ  -386  .  ا

ٜر٢ڀ إٟ صلة ا٥ٯ٧ آْر أيپم ا٥ت٠يؼ ا٥تٳبٕ ١داة -387
(1) .  

                                                 

 ر ريض الل ٜٶف هق ا٥ذي و٣ځ ذات ٜرق .وا٥ثپٍځ أن ٜٵ (1)
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 .  ر و٢د اللم  الجپج وا٥ٯُ  -388

ڃ   -389 َّ ـْ   .  ّدمهپأأو  ٜـ أٍقيف٬٢ؾ ٩َ

َٯٸٞ يقم الڃ ا٤ٕٖ -391
 . ٍٸقم ٩ٯٞ  (2)

طا٥ٯٵرة ي ر٬٩پن َٯدل ّجڀ ٩ع ا٥ر٘قل  -391
(3)  . 

َٚٸ َٿ ٜٶٱٲتف طأن ا٥ٶبل :  ا٥روايپت ا٥تل ٢ٸٷپ -392
(4)

 .  وّقاِبف و٤ٱف ا٥ٸرسى

 .  إّرام آرأة ي وِٷٷپ -393

رؤيڀ ا٥بٸځ  ا٥دٜپء ٜٶد -394
(5)

 . 

 .  وِقب ا٥قضقء ٥ٴ٭قاف -395
ٶڀ : رٍٶپ آَٶپ ي ا٥دٹٸپ ّس وهق ٣قل، ، إٓ ٩پ ٤پن ٍٞ ا٥ر٤ٶٞ  َٯٸٞ دٜپء ي ا٥٭قاف -396

 . وي أْرة ّسٶڀ و٣ٶپ ٜذاب ا٥ٶپر
 ٩ـ رِس الپهٴٸڀ ٩پ ٩سف ذو ٜپهڀ إٓ ٍرئ. -الجر إ٘قد  -٥قٓ ٩پ ٩س  -397

 ُةَسِنالُع

 .  ي ٘ٶڀ ٩رَٞ طاٜتمر ا٥ٶبل  -398

 .  ي ر٬٩پن طاٜتمر ا٥ٶبل  -399

 ُسَفالٖط

إن ٤پٹځ إرض ِدٍڀ ٢پٹجقا ، و ؿ ٢پٹز٥قا بپ ٩ٶپزلپجْ إذا ر٤بتؿ هذه ا٥دواب ا٥ٯُ  -411

ٷپ ٜٴٸٷپ ٍٶٲٸ
(1) . 

                                                 

 . ( وا٥ثپٍځ ٜـ ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ1)
 ( وإٹم هق ٩روي ٜـ ا٫٥حپٍڀ ٜٔ ْلف ٍٸٶٷؿ ، ٢ٵٶٷؿ ٩ـ ٣پل يقم ٜر٢ڀ ، و٩ٶٷؿ ٩ـ ٣پل يقم ا٥ٶحر .2)

 ط ش . ٩ع ا٥ر٘قل »( وإٹم ا٫٥حٸح ٜٵرة ي ر٬٩پن َٯدل ّجڀ ٢ٲط دون ذ٤ر 3)

 ق ا٥٪ٯر ٩ـ ا٥ّٴحٸڀ ا٥ذي يٳقن أ٘ٱؾ ا٥٪ٱڀ.( ا٥ٯٶٱٲڀ : ه4)

 . ( و١پيتٷپ ٩ق٣ق٢ڀ ٜٔ ٜٵر و١ٕه ٩ـ ا٥سٴػ ، ٩ع ٩پ ٢ٸٷپ ٩ـ ا٬٥ٯػ5)
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 .  ٢ټن إرض َ٭قى ٍپ٥ٴٸؾ ٩پ ٓ َ٭قى ٍپ٥ٶٷپر، ٜٴٸٳؿ ٍسٕ ا٥ٴٸؾ  -411

 

 ِصأئَيى واجَلَضاملِس ُةاَدَئع

 

 .  ا٥تق٣ٸځ ٥ٯٸپدة آريض -412

 ُقاب ٢ٲدان ا٥ٯٞ ا٥قاّدة. -413

ٍٕ  قا٤ٸػ أصبحتؿ ؟ ٣پ٥ -414  ول ي٪ٷدوا ِٶپزة . ، ا ٩ري٬پً ل يٯقدو ٣قمٍ  ٩ـ : ٍخ

َسٵٸڀ ٩ٴؽ آقت ٍٯزرائٸؾ -415
(2) . 

 .  ٩قت ا٥ٰريٿ ٙٷپدة -416

 .  آقت يقم الٵٯڀ ٬٢ؾ -417

 .  ٩قت ا٥ٱجٺة -418

 آٻ٩ـ يٵقت ٍٯرق البٞ . -419

 .  ٣راءة ا٥ٲرآن ٜٔ آقَك -411

 .  و٩ـ محٴف ٢ٴٸتقضٺ ، سؾتٰٴٸؾ ٩ٸتًپ ٩٢ـ ١س   -411

 .  ٤رس ٜٮؿ آٸځ ٤ٳرسه وهق ّل -412

 .  ر٢ع ا٥ٸديـ ي ا٥تٳبٕات ا٥زائدة ي الٶپزة -413

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٫٥لة ٜٔ الٶپزة ي آسجد -414

 وَٴٲٞ آٸځ .  ا٥ٲراءة ٜٶد ا٥ٲٖ -415

 .  آِتمع إٟ أهؾ آٸځ وصٶٯڀ ا٥٭ٯپم ٩ـ ا٥ٶٸپّڀ ٤ٶّپ ٹٯد   -416

 . ّٖثل ا٥ٗاب ٜٔ ا٥ٲ - 417

 .  زيپرة ٣ٖ و٫قص -418

                                                 
 ( ٢پٹجقا ٜٴٸٷپ ٍټساع ا٥سٕ ٣بؾ أن يٱٶك ٹٲٸٷپ )وهق ٍپ٥ٳرس : آخ( ٩ـ الزال .1)

 ـ ٘قرة ا٥سجدة .( ٤11٩م ي أيڀ ) ٩ٴَؽ آقت -َٯپٟ  -( وإٹم ا٘ٵف ٤م ٘مه الل 2)
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 يٵقت يقم الٵٯڀ أو ٥ٸٴڀ الٵٯڀ إٓ و٣په الل ٢تٶڀ ا٥ٲٖ . ٩سٴؿ٩پ ٩ـ  -419

 .  ا٫ٓپئٿ ٩ـ ٢ټٹف ٢ٴٸسِٗع أّد٤ؿ ٙسع اٹٲ٭ع إذا -421

  يوُعُباِل

 

 

 

 

 

 .  ذم ا٥ٳسٿ و٢تٶڀ آپل -421

ذم آّتٳپر -422
(1)

 . 

 .  ٤ؾ ٣رض ِر ٹٱٯًپ ٢ٷق رٍپ -423

 .  كّر٩ڀ ا٥رٍپ أٜٮؿ ٩ـ ّر٩ڀ ا٥زٹ -424

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ٍٸع ا٥ٳپ٥ئ ٍپ٥ٳپ٥ئ -425

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ٍٸع آٯدوم -426

ا٥ٶٷل ٜـ ُٵـ ا٥سٶقر -427
(2)  . 

 .  ذم أو ٩دح ا٥تجپر -428

 .أو ّرم ّلًٓ  أّؾ ّرا٩پً  إٓ صٴحپً ، ٞ سٴٵا٫٥ٴح ِپئز ٍٞ آ -429

 الُموالطَّ اُحَهاليِّ

 

 

 

 

 

 .  ، وٓ تپ٥ٱف ي ٹٱسٷپ وٓ ٩پلپ ٍم يٳره ، وَ٭ٸٯف إذا أ٩ر ْٕ ا٥ٶسپء ا٥تل َرسه إذا ٹٮر -431

، وآٳپَٿ  ، وا٥ٶپ٤ح يريد ا٥ٯٱپف : ا٥ٰپزي ي ٘بٸؾ الل ُلث ّؼ ٜٔ الل ٜقنؿ -431

 .  ا٥ذي يٶقي إداء

                                                 
 ش .ٓ يتٳر إٓ ْپٚئ»( ١ٕ ّديڂ : 1)

 . : هق ا٥ٲط ( ا٥سٶقر2)
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 .  أو ذ٩ٷپ ٩دح ا٥ٯزوٍڀ -432 

 .  تٕوا ٥ٶ٭ٱٳؿ -433

 .  ا٥ق٥قد ا٥قدود -434

 .  ا٥ٳٱپءة ي ا٥ٶسٿ -435

إذا أَپ٤ؿ ٩ـ َرضقن ديٶف وْٴٲف ٢زوِقه -436
(1)  . 

 .  َٲدير أ٣ؾ آٷر وأ٤ثره -437

 .  ا٥تق٣ٸځ ي و٥ٸٵڀ ا٥ٯرس -438

 .  ِقاز ا٥ٶٷبڀ وا٥ٶثپر ي ا٥ٯرس -439

 .  ل ير ٥ٴٵتحپٍٞ ٩ثؾ ا٥ٶٳپح -441

(اإل٘تٵٶپء) تريؿ ٹٳپح ا٥ٸد -441
(2)

 . 

 .  وا٥تجرد ٩ـ ا٥ثٸپب ّپل جپع ا٥زوِٞ ا٥ٶٷل ٜـ ا٥تٯري -442

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ٹٮر ا٥زوِٞ إٟ ٢رج صپّبف -443

إَٸپن ا٥ٶسپء ي إدٍپر إٍپّڀ وتريمً  -444
(3)  . 

 .  ا١ٓتسپل ٜٶد ٚقا٢ف ٜٔ ٹسپئف ط٩ٯپودة ا٥ٶبل  -445

 .  ْتپن ا٥ٶسپء ٧َيپً  -446

 . وأٙپر إٟ وِٷف و٤ٱٸف، ٓ هذا وهذا إ٩ٶٷپ  ُيرى ح أنٴحٸض ل ي٫إذا ٍٴٰځ آرأة آ -447

 .  اريا١ٗ٥ٸٿ ي اتپذ ا٥رس -448

 .  اٙٗاط ا٥٪ٷقد ي ا٥ٶٳپح -449

                                                 
 ط .( و٥ٳـ ٩ٯٶپه صحٸح ، وٓ يٴزم ٩ـ صحڀ ٩ٯٶپه ِقاز ٹسبتف ٥ٴٶبل 1)

 . ش٫٩ٶػ اٍـ أيب ٙٸبڀ»، ٤م ي  ( وُبځ ا٥ٶٷل ٜٶف ٜـ اٍـ ٜٵر2)

 . ( وا٥ثپٍځ ا٥تحريؿ ٜـ ٍٯض ا٫٥حپٍڀ ريض الل ٜٶٷؿ3)
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 .  لقاز وٚئٷپ اٙٗاط إ٘لم آسبٸڀ -451

 .  ٩ـ ٹسپئف ط٩ٮپهرة ا٥ٶبل  -451

 .  قوا٥ٯتپ،  وا٥٭لق، ا٥ٶٳپح : ُلث ِدهـ ِد وهزلـ ِد  -452

 .  ٓ ٚلق ٣بؾ ا٥ٶٳپح -453

 .  أٍٰض اللل إٟ الل ا٥٭لق -454

ا٥ت٫دق ٍقزن ٙٯر ا٫٥بل ٬٢ڀ ٜٶد ّٴٲف -455
(1)  . 

 .  ي أذين آق٥قدواإل٣پ٩ڀ إذان  -456

 ُلِتٔعاِل

 .  ٩ـ ٩ٴؽ ذا رّؿ هرم ٢ٷق ّر -457
٣ِٸِؼ  -458 ْٷَدُة ا٥ر   . ا٥ٯتؼ:  ُٜ

 وُدُداحُلَو اُتاَيَياجٔل

 

 .  إ٣پ٩ڀ ّد ي إرض ْٕ ٕهٴٷپ ٩ـ ٩٭ر أرٍٯٞ -459

 . ا٥ٲتٸؾ يقِد ٍٞ ٣ريتٞ ي٬ٵـ أ٣ربم -461

 .  آرأة إذا ارَدت ٓ َٲتؾ -461

٩ـ أَك بٸٵڀ ٢پ٣تٴقه وا٣تٴقا ا٥بٷٸٵڀ -462
(2)  . 

 .  ٍپ٥ٳپ٢ر ِسٴؿآ ٣تؾ -463

 ٹٸڀ ، وٓ ذي ١ٵر ٜٔ أْٸف .ٓ ىقز ٙٷپدة ْپئـ وٓ ْپئٶڀ ، وٓ زان وٓ زا -464

ّد ا٥ذي يٯٵؾ ٜٵؾ ٣قم ٥قط -465
(3)  . 

 ٓ يٲتؾ ا٥قا٥د ٍق٥ده . -466

                                                 
 وهذا دون ّٴؼ ا٥٪ٯر ٢ٷق ُپٍځ ، ُؿ أن الٴؼ ي ّؼ ا٥ٰلم دون الپريڀ . (1)

 . ( وا٩ٕر ٜپئد ٥ٴٲپيض ٢ټن ٣ٽ ٍٲتٴف ِپز ٥ف2)

 . ، ٜٔ ْلف ٍٸٶٷؿ ي ٤ٸٱٸڀ ٣تٴف ( وا٥ذي ٜٴٸف ا٥سٴػ هق ٣تٴف3)
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ٌَُنِياأَل  وُزُروالٗي ا

 .  آستحٴػ ا٥ٸٵٞ ٜٔ ٹٸڀ -467

٤ٱپرة ا٥ٶذر ٤ٱپرة يٵٞ -468
(1)  . 

 ُلأئَقوالٖس ُدٍِالٗص

 .  ا١ٗ٥ٸٿ ي ا٥تقاضع ٩ـ ١ٕ ٩ٶٲ٫ڀ -469

 .  ٍپ٥ٱٲر طر ا٥ٶبل ا٢تخپ -471

 .  وا٠ّين ي ز٩رة آسپ٤ٞ،  ٩تٶل ٩سٳٸٶپً أو، ا٥ٴٷؿ أّٸٶل ٩سٳٸٶًپ  -471

 .  ٤ؾ اٍـ آدم ْ٭پء وْٕ اخل٭پئٞ ا٥تقاٍقن -472
، ٢ٳٺٹم ّٸزت ٥ف  ٜٶده ٣قت يق٩ف، ٩ٯپً ي ِسده ، ٩ـ أصبح ٩ٶٳؿ آ٩ٶًپ ي سٍف  -473

 .  ا٥دٹٸپ ٍحذا٢ٕهپ

 .  ، وأِٴس ٤م يٴس ا٥ٯبد ؾ ا٥ٯبدآ٤ؾ ٤م يٺ٤ -474

 .  اَؼ آحپرم َٳـ أٜبد ا٥ٶپس -475

ا٥زوِڀ ا٫٥پلڀ : ٢ٵـ ٘ٯپدة ٍـ آدم ، ٘ٯپدة ٍٓـ آدم ُلث وٙٲقة ٍٓـ آدم ُلث  -476

آسٳـ  : وٙٲپوة ٍٓـ آدم ُلث، : وآسٳـ ا٫٥پ٥ح  أو ٣پل، وآر٤ٿ ا٫٥پ٥ح وآسٳـ ا٥قا٘ع 

ء وا٥زوِڀ ا٥سقءا٥سقء وآر٤ٿ ا٥سق
(2)

 . 

 .  ٩پ اْتٴڃ ٜرق وٓ ٜٞ إٓ ٍذٹٿ و٩پ يد٢ع الل أ٤ثر -477

 .  ّٿ ا٥دٹٸپ رأس ٤ؾ ْ٭ٸئڀ -478

 .  ٢تٶڀ أ٩تل آپل -479

 ىَقالٗسَو ُبالطِّ

 .  ٚٴٿ ْروج الـ ٩ـ اإلٹسپن -481

                                                 
 . ( وا٥ثپٍځ ٩ق٣ق٢ًپ ٜٔ اٍـ ٜبپس1)

 . ذ٥ؽ، وٓ َي٫ِح  ٤ ( وروي ٍٴٱظ أرٍع ٍدل ُلث2)
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 .  ٍپ٫٥د٣ڀ داووا ٩رضپ٤ؿ -481

 .  ا٥ٶٷل ٜـ الجپ٩ڀ ي يقم ٩ٯٞ -482

 . ٓ َديٵقا ا٥ٶٮر إٟ آجذو٩ٞ -483

 اُءَعالٗدَو ُسِنالرِّ

 . ٍپ٥دٜپء الل ٜبپد ٢ٯٴٸٳؿ ، يٶزل ل وممپ ٹزل ممپ يٶٱع ا٥دٜپء و٥ٳـ ٣در، ٩ـ ّذر يٶٱع ٥ـ -484

 أن ا٥ٯدو ٜـ وِبـ ، يٶٱٲف أن ٍپٓپل وٍخؾ يٳپٍده، أن ا٥ٴٸؾ ٜـ ٩ٶٳؿ ٜجز ٩ـ -485

 . الل ذ٤ر ٩ـ ٢ٴٸٳثر يپهده،

 آستٷٗون ٍذ٤ر الل . -486

 الل ذ٤ر ٩ـ الل ٜذاب ٩ـ ٥ف أٹجك ٣ط ٜٵلً  آد٩ل ٜٵؾ ٩پ -487
(1)

. 

ٕن أِپ٥س ٣ق٩پ يذ٤رون الل ٜز وِؾ ٩ـ صلة ا٥ٰداة إٟ ٚٴقع ا٥٪ٵس أّٿ إٌ  -488

ممپ ٚٴٯځ ٜٴٸف ا٥٪ٵس ، وٕن أذ٤ر الل ٜز وِؾ ٩ـ صلة ا٥ٯ٧ إٟ ١روب ا٥٪ٵس أّٿ إٌ ٩ـ 

 . ٩ـ و٥د إ٘مٜٸؾ  - ڀوي ٥ٱظ : أرٍٯ - ؼ ُمٹٸڀأن أٜت

 ّٴؼ :٣پل الٶڀ؟ ريپض و٩پ ، الل ر٘قل يپ: ٣پ٥قا ،٢پرَٯقا الٶڀ ٍريپض ٩ررَؿ إذا -489

 . -وي ٥ٱظ: آسپِد  -. ا٥ذ٤ر

ٍْـ ٣ٴٿ ٜٔ ْ٭ٵف َواضع ا٥ّ٪ٸ٭پن إِن -491  ا٥تٲؿ الل ٹز وإن ْٶس الل ذ٤ر ٢ټن آدم ا

پسق٘قاس اخلٶ  ، ٢ذاك ا٥ ٣ٴبف
(2)

. 

 .ا٥تسبٸح ٍٲٴڀ إٓ وٙٸجڀ ٣٭ٯځ وٓ ٬ٜپة ٬ٜدت وٓ صٸد صٸد ٩پ -491

 .  َٱسٕ ا٥بپ٣ٸپت ا٫٥پلپت -492

 .  آِتمع ٩ـ أِؾ ا٥دٜپء -493

 .  ٬٢ؾ الٴقس ٥ٴذ٤ر ٍٯد صلة ا٫٥بح إٟ ذوق ا٥٪ٵس -494

 .  دٜقة ذي ا٥ٶقن ٩پ دٜپ بپ أّد إٓ ا٘تجٸٿ ٥ف -495

                                                 
 ( وآحٱقظ ٜـ ٩ٯپذ ٩ق٣ق٢ًپ ٹحقه .1)

 ( وآحٱقظ ٜـ اٍـ ٜبپس ٩ق٣ق٢ًپ ٹحقه .2)
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 . ٍٮٷقرهپ َسٺ٥قه وٓ أ٤ٱٳؿ ٍب٭قن الل ٘ٴقا -496

 .  ٩سح ا٥قِف ٍٯد ا٥دٜپء -497

 .  نل اإل٩پم ٜـ اْت٫پص ٹٱسف ٍپ٥دٜپء دون ا٫ٓٴٞ -498

 .  إذا دٜپ ٍدأ ٍٶٱسف ط٤پن ا٥ٶبل  -499

٩ـ ٜٵر ا٥دٜپء ٥ف طٚٴٿ ا٥ٶبل  -511
(1)  . 

511-  ُٜ ٩ـ آريض أن يدٜق لؿ يضِ آر ادِ ق  ٚٴٿ 
(2) .  

 .  يردمهپ صٱراً  إن الل يستحل إذا ٩د ا٥ٯبد إ٥ٸف يديف أن -512

َٯٸٞ ٬٢ؾ ٩ٯٞ ٓـ ا٘تٰٱر ٥ٴٵٻ٩ٶٞ وآٻ٩ٶپت -513
(3)  . 

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء ي رِٿ -514

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء ٜٶد ا٥زوال يقم إرٍٯپء -515

 .  أذ٤پر رؤيڀ اللل -516

 ىٯٴٷپ وٓ ريپّپً  اِٯٴٷپ ا٥ٴٷؿ: ٣پل ُؿ ، ر٤بتٸف ٜٔ وِثپ ا٘تٲبٴٷپ ريح ُپرت إذا -517

 .  ٜذاٍپً  ىٯٴٷپ وٓ رمحڀ اِٯٴٷپ ا٥ٴٷؿ ، ريپً 

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء و٣ځ آ٭ر -518

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء ٜٶد ا٥سٱر -519

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء ٍٯد الٸٯٴتٞ ي إذان -511

 .  ٥ٱپتڀ و٣بؾ ا٥تٺ٩ٞا ةا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء ٜٶد ٢راغ اإل٩پم ٩ـ ٣راء -511

 .  ا٘تجپٍڀ ا٥دٜپء دٍر ا٫٥ٴقات آٳتقٍڀ -512

                                                 
: ٍئس ا٫٥پّٿ ا٥ذي ٓ يدٜقا ٥ؽ  ، و٣پ٥قا ( ٍؾ ٤ره ٍٯض أهؾ ا٥ٯٴؿ أن ي٭ٴٿ أٌّد ٩ـ أٍّد أن يدٜق ٥ف1)

رَف ٍپ٥دٜپء  ٥ؽ. إٓ إذا ذ٤ 

 . ٥تقراةٜٔ ٘ٴمن ا٥ٱپرد أْذًا ٜـ ا ( وا٫٥قاب أٹف ٩ق٣قف2)

 ( ٤حديڂ : ٩ـ ا٘تٰٱر ٥ٴٵٻ٩ٶٞ وآٻ٩ٶپت ٤تٿ الل ٥ف ٍٳؾ ٩ٻ٩ـ و٩ٻ٩ٶڀ ّسٶڀ .3)
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 .  ٘تجداداأذ٤پر ٥بس ا٥ثقب وْٴٯف ٥ٰسؾ أو ٹقم أو  -513

 .  دٜپء ا٥سقق -514

 .  ٣راءة ٘قر ٣بؾ ا٥ٶقم ٘قى آٯقذات -515

 .  طر٢ع ا٫٥قت ٍپ٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -516

 .  ٥٪ٱپٜڀ٠ًٜا أدر٤تف ا ط٩ـ صٔ ٜٔ ا٥ٶبل  -517

 .  ي أذ٤پر ا٫٥بپح وآسپء طا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -518

٣قل ٓ إ٥ف إٓ الل وّده ٓ ذيؽ ٥ف، ٥ف آٴؽ و٥ف الٵد ، وهق ٜٔ ٤ؾ رء ٣دير .  -519

 .- (1)٠ٜ ٩رات -ٍٯد صليت ا٥ٱجر وآٰرب 

 .  (2)يقم الٵٯڀ طالڂ ٜٔ ا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل  -521

 .٢ٳٖوا يؼالر رأيتؿ إذا -521

 ، ا٥ٯٮٸؿ ا٥ٯرش رب وهق َق٤ٴځ ٜٴٸف هق إٓ إ٥ف ٓ الل ريب إن: ي٫بح ّٞ ٣پل ٩ـ -522

 رء ٤ؾ ٜٔ الل أن أٙٷد ا٥ٯٮٸؿ، ا٥ٯٝ ٍپلل إٓ ٣قة وٓ ّقل ٓ يٳقن، ٓ ي٪ٺ ل و٩پ ٤پن الل ٙپء ٩پ

 ٩ـ ٍټذٹف إٓ إرض ٜٔ َٲع أن ا٥سمء يٵسؽ ٍپ٥ذي أٜقذ ، ٜٴمً  رء ٍٳؾ أّپط ٣د الل وأن ، ٣دير

 ٩پ٥ف وٓ أهٴف وٓ ٹٱسف ي يق٩ئذ رَ يَ  ل ، ٩ستٲٸؿ ساط ٜٔ ريب إن ٍٶپصٸتٷپ آْذ ريب داٍڀ ٤ؾ ذ

 . يٳرهف ٙٸئپً 

                                                 
( وا٫٥قاب أنپ َٲپل ٠ًٜا دون َٲٸٸدهپ ٍدٍر صلة ، ٤م ي ّديڂ : أيب أيقب إٹ٫پري ريض الل ٜٶف 1)

ق ٜٔ ٤ؾ رء ٣دير ، ٠ٜ ٩رار ، ٤پن ٩ر٢قًٜپ : ٩ـ ٣پل ٓ إ٥ف إٓ الل وّده ٓ ذيؽ ٥ف ، ٥ف آٴؽ و٥ف الٵد ، وه

 ٤ٵـ أٜتؼ أرٍع ر٣پب ٩ـ و٥د إ٘مٜٸؾ . أْرِف أمحد و٩سٴؿ وا٥ٶسپئل.

 ( وَٲدم هذا ي ٍپب ا٥ٶبقة وإٹبٸپء .2)



 196 

٩پ ٣پل ٜبد ٘بحپن الل ، والٵد لل ، وٓ إ٥ف إٓ الل ، والل أ٤ٖ ، وَبپرك الل ، إٓ  -523

ـّ ٩ٴًٳپ ُي٬جٯٷـ تځ ِٶپّٸف ، وي٫ٯد بـ إٟ ا٥سمء ، ٓ يٵّر ٜٔ جع  ٣ّٸض الل ٜز وِؾ ٜٴٸٷ

ـّ وِف ا٥رمحـ ٜز وِؾ .  ٩ـ آلئٳڀ إٓ ا٘تٰٱروا ٥ٲپئٴٷـ ، ّتك ُيّٸل ب

 ا٥ٲپٹتٞ، ٩ـ ٤تٿ آيڀ ٍمئتل ٣رأ و٩ـ ، ا٥ٰپ٢ٴٞ ٩ـ يٳتٿ ل ٥ٸٴڀ ي آيڀ ٩پئڀ ٣رأ ٩ـ -524

 . (1)ا٥ٯٮٸؿ ا٥تؾ ٩ثؾ ٩ٶف ا٥ٲٶ٭پر إِر، ٩ـ ٣ٶ٭پر ٥ف أصبح آيڀ مخسمئڀ إٟ ٍٺ٥ػ ٣رأ و٩ـ

 ُبَداأَل

 .  ٤ؾ أ٩ر ذي ٍپل ٓ يبدأ ٢ٸف -525

الٵد لل ا٥ذي ٍٶٯٵتف َتؿ : إذا أَپه ا٩ٕر ممپ يٯجبف ٣پل  ط٤پن ر٘قل الل  -526

 .  الٵد لل ٜٔ ٤ؾ ّپل : وإذا ا٩ٕر أَپه ممپ يٳرهف ٣پل، ا٫٥پلپت

 .  ٚٷپْٕ ا٩ٕقر أو٘پ -527

 .  ٹجپح ّقائجٳؿ ٍپ٥ٳتمنإا٘تٯٸٶقا ٜٔ  -528

 .  ّبؽ ا٦٥ء يٯٵل وي٫ؿ -529

، وأٍٰض ٍٰٸ٬ؽ هقٹًپ ٩پ  ، ٜسك أن يٳقن ٍٰٸ٬ؽ يق٩ًپ ٩پ أّبٿ ّبٸبؽ هقٹًپ ٩پ -531

ٜسك أن يٳقن ّبٸبؽ يق٩ًپ ٩پ
(2)  . 

 .  زْر ١ِب ًپ َزدد ّبپً  -531

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٥تٳٶّل ٍٺيب ٜٸسك -532

 أو ذ٩ف .  ا٘ؿ الپرث ٬٢ؾ -533

 .  يپ محٕاء أّپديڂ -534
 .  ٓ ٩ر٢قًٜپ وٓ ٩ق٣ق٢پً  -إٍپّڀ وتريًم  -ا٥ٴٯٿ ٍپ٥٪٭رٹڃ  -535

                                                 
 ( وإٹم هق ٩ق٣قف ٜٔ أيب أ٩پ٩ڀ ، وأيب ٘ٯٸد اخلدري ، وأيب هريرة ، وتٸؿ ا٥داري ريض الل ٜٶٷؿ .1)

 ريض الل ٜٶف . ٜٝ ( وإٹم هق ٩ق٣قف 2ٜٔ)
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ََواَْلِريَرَواٝلٹلڈلزف يِضتحپلقن »:  ٘قى ّديڂ.  تريؿ آٯپزف -536  .  شَاِْلري

 .  ٥ٱظ ا٥ٰٶپء -537

 .  ٥ف ك٥ٯـ الل آٰٶل وآٰٶ -538

 ٯر ٤لم : ّسٶف ّسـ ، و٣بٸحف ٣بٸح .ا٥٪ -539

 .  ٤ٱپرة آجٴس -541

 . وٙپِٿ و١پٹؿ ٘پل : ُلُڀٌ  ٓجپ٥سا -541

َث ا٥رِؾ  -542 د  َّ  .  ُؿ ا٥تٱځ ٢ٷل أ٩پٹڀ الديڂإذا 

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ٍٸتقَڀ ا٥رِؾ ٥قّده -543

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ا٥ٶقم ٜٔ ا٥ب٭ـ -544

 .  إوٟ و٥ٸسځ ٥ؽ أْرة٢ټٹم ٥ؽ ، ٓ َتبع ا٥ٶٮرة ا٥ٶٮرة  -545

 .  ٣ٸٴقا ٢ټن ا٥٪ٸپٚٞ ٓ َٲٸؾ -546

 .  ، وا٥٪ٯر ٜٶد الٴؼ د٢ـ إٛٱپر ٜٶد ا٥تٲريظ -547

 .  إن الل يٿ إذا ٜٵؾ أّد٤ؿ ٜٵًل أن يتٲٶف -548

 .  إن آٻ٩ـ ٥ٸدرك ٍحسـ اخلٴؼ درِڀ ا٥ٲپئؿ ا٫٥پئؿ -549

 .  أ٣ٸٴقا ذوي الٸئپت ٜثراهتؿ -551

 .  ٶپئع آٯروف َٲل ٫٩پرع ا٥سقءص -551

 .  أهؾ آٯروف ي ا٥دٹٸپ هؿ أهؾ آٯروف ي أْرة -552

 .  ا٥تحذير ٩ـ ا٥تٖم ٩ـ ّقائڃ ا٥ٶپس -553

،  الديڂ: صدق  إن ٤ٶتؿ تبقن أن يبٳؿ الل ور٘ق٥ف ٢حپ٢ٮقا ٜٔ ُلث ٫ْپل -554

 .  ، و ّسـ القار وأداء ا٩ٕپٹڀ
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لن -555 ا٥بٰل وا٥ٯٲقق: ٜٲقٍتٷم ي ا٥دٹٸپ  ٍپٍپن ٩ٯج 
(1)

 . 

 ٓ َٶزل آلئٳڀ ٜٔ ٣قم ٢ٸٷؿ ٣پٚع رّؿ . -556

 .  ا٥ٰراب ا٫ٜٕؿ -557

 .  ٥ٸس ٥ٱپ٘ؼ ١ٸبڀ -558

 ٣قل ا٥ٶبل ٥رِؾ: تٴؾ، ٣پل : ٩ؿ أتٴؾ؟ ٣پل أ٤ٴځ لؿ أْٸؽ آٹٱًپ. -559

 .  ٓ ٘بؼ إٓ ي ْػ أو ٹ٫ؾ أو ّپ٢ر -561

، و٩لٜبتف  : َٺديٿ ا٥رِؾ ٢ر٘ف ، ٥ٸس ٩ـ ا٥ٴٷق هٵقد إٓ ُلُڀ ٤ؾ لق ٍپٚؾ -561

 .  ، ٢ټنـ ٩ـ الؼ ، ور٩ٸف ٍٲق٘ف وٹبٴف أهٴف

 ا٥رِؾ أّؼ ٫ٍدر داٍتف . -562

 .  ّسپن ا٥قِقه -563

 .  ٩ـ أهديځ ٥ف هديڀ وٜٶده جپٜڀ ٢ٷؿ ذ٤پء -564

565-  ٓ ٯپ٩ف ، و سٴؿ ، ٢َُٳْؾ ٩ـٚ  ٸَؽ ٓا ٔ ْأ سٺل لَسٺإذا دْٴځٜ  ف وَٓ   . ، واذب ٩ـ ذٍا

 .  ا٥تحذير ٩ـ أٍٶپء آٴقك ٓپ لؿ ٩ـ ٙٷقة ٤٪ٷقة ا٥ٯذارى -566

 .  ٍٸتًپ ٢ٸف وٶ ڂ طٜدم دْقل ا٥ٶبل  -567

َُ  ، وٜٱقا َٯػ ٹسپؤ٤ؿ أٍٶپؤ٤ؿ ٍروا آٍپء٤ؿ ي٤ٖؿ -568 د إ٥ٸف ول يٲبؾ ل يرِ  َؾ ٫  ٶُ ، و٩ـ 

 .  ٜٝ القض يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ

 .  ا٩ٕپٹڀ إٟ ٩ـ ائتٵٶؽ وٓ تـ ٩ـ ْپٹؽ د  أ -569

 .  ٢ٲد أٍٴغ ي ا٥ثٶپء: : ِزاك الل ًْٕا  ٩ـ صٶع إ٥ٸف ٩ٯروف ٢ٲپل ٥ٱپٜٴف -571

 .  ٍٕٸؽ ٩پ٥ؽأٹځ و -571

 .  ، و٘خط الل ٩ـ ٘خط ا٥قا٥ديـ رىض الل ٩ـ رىض ا٥قا٥ديـ -572

ٸد ٩ٴؽ ، -573 َٳٵڀ وهلٍ  َّ ـ آد٩ل ٓإ وي رأ٘ف  ٖ وضٯف ٩پ ٩ قاضع ر٢ٯف ، وإن َٳ ٢ټنَ 
(2)

. 

                                                 
 ( وا٫٥حٸح ٍٴٱظ : ا٥بٰل و٣٭ٸٯڀ ا٥رّؿ .1)

 . ( وإٹم ُبځ ٩ـ ٣قل ٤ٯٿ2)
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 ، وذ ٤ٷق٥ٳؿ ٩ـ َ٪بف ٍ٪بپٍٳؿ . ْٕ ٙبپٍٳؿ ٩ـ َ٪بف ٍٳٷق٥ٳؿ -574

 ٜٶد الل ْزائـ ٥ٴخٕ وا٠٥ ، ٩ٱپَٸحٷپ ا٥رِپل . -575

 ٩ـ أّد ازداد ٩َپ٩ـ ٍدا ِٱپ، و٩ـ َبع ا٫٥ٸد ١ٱؾ ، و٩ـ أَك ا٥سٴ٭پن ا٢تتـ، و -576

 . ٍٯداً  الل ٩ـ ازداد إٓ ٣رٍپ ا٥ّسٴ٭پن

ا٥تٻدة ي ٤ؾ رء ّسـ ، إٓ ي ٜٵؾ أْرة  -577
(1)

. 

 ُةيَيوالصِّ اُعاللَب

 .  ٬٢ؾ ا٥ٯمئؿ -578

 .  ا٥ٶٷل ٜـ ٥بس إمحر ٥ٴرِپل -579

 .  اإل٘بپل ي ا٥رساويؾ -581

 .  ا٥ٯقرة ٩پ ٍٞ ا٥رسة وا٥ر٤بڀ -581

 .  ا٥ٱخذ ٜقرة -582

 .  ، وا٥ز٩رد زٍرِد، وا٥ ا٥ٶٷل ٜـ ا٥تختؿ ٍپ٥ٱ٬ڀ -583

٬٢ؾ ا٥ت خت ِؿ ٍحجر ا٥ٯٲٸؼ -584
(2)  . 

 .  إْذ ٩ـ ا٥ٴحٸڀ -585

 .  نك ٜـ ا٥ِٗؾ إٓ ١ِب پً  -586

 ُةَبِسِغاأَلو ُةَنٔعِطاأَل

 أّٿ ا٥٭ٯپم إٟ الل )ْٕ ا٥٭ٯپم( ٩پ َٳپُرت ٜٴٸف إيدي . -587

،  والٵص ، والريسڀ،  والبـ ، ، وا٥بٸض ، وا٥ٴحؿ ، واخلبز : إرز ٩دح أو ذم -588

،  ، والقز ، والٴبڀ والزر ، ، وا٥ٳر٢س ، والٶدٍپء ، وا٥بٲٴڀ ، وا٥بپذٹجپن ، وا٥بپ٣لء وا٥ٯدس

                                                 
 ( وإٹم ُبځ و٣ٱف ٜٔ ٜٵر ريض الل ٜٶف .1)

 . ( و٥ٳـ ا٥تختؿ ٍپ٥ٯٲٸؼ ٩بپح2)
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،  ، وآٴح ، وا٥سٳر ، وا٥سٱرِؾ وا٥ب٭ٸخ ، ، وا٥تٞ ، وا٥ٯٶٿ ، وا٥ر٩پن ، وا٥زٍٸٿ والٴقى

 .  وا٥تٵر ٜٔ ا٥ريؼ ٥ٴٶٱسپء

 ذب ٥ف. ٩پء ز٩زم ٓپ -589

 .  ا٥ٶٷل ٜـ أ٤ؾ ا٥٭ٞ -591

 .  ٬٢ؾ ا٠٥اب اْلُْٴق ا٥بپرد -591

 .  ّدهپن ٍفالڂ ٜٔ أ٤ؾ ا٥زيځ وآ -592

ا٥ٶٷل ٜـ الٴقس ٜٔ ٩پئدة ي٠ب ٜٴٸٷپ اخلٵر -593
(1)  . 

 .  َرك ا٤ٕؾ وا٠٥ب ٩ـ آبپّپت -594

 .  ا٤ٕؾ ي ا٥سقق -595

 .  ٲدحا٥ ا٥ٶٷل ٜـ ا٠٥ب ٩ـ ُٴٵڀِ  -596

 .  ٣٭ع اخلبز ٍپ٥سٳٞ نٸًپ وإٍپّڀ -597

 .  ذ٤پة الٶٞ ذ٤پة أ٩ف -598

 .  ٢ټن أٚقلؿ ٙبٯًپ ي ا٥دٹٸپ أٚقلؿ ِقًٜپ يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ ، ٤ػ ٜٶپ ِ٪پءك -599

َٓ َداء ٢ِٸفِ  -611 اء َو  . ْٕ تر٤ؿ ا٥ٖين يذهٿ ا٥د 

  ُةيَكٔكاحي والَعَضواأَل ُيِداهَل

  . ٬٢ؾ إضحٸڀ -611

  . َٯٸٞ يقم ي ذٍح ا٥ٯٲٸٲڀ -612

ذم لقم ا٥بٲر -613
(2)  . 

 اتاَمى واملَيَؤالُس

                                                 
 . ( وا٥ٶٷل ٜـ وپ٥٭ڀ أصحپب آٯپيص ّپل ٩لٍستٷؿ ٥ٴٵٯپيص ُپٍځ ٍٵٲتٽ أصقل ا٠٥يٯڀ1)

 أٹف ضحك ٍپ٥بٲر .ط ـ ا٥ٶبل ( و٣د ُبځ 2ٜ)
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 .  ا٥ٶسپء ا٥ٶٷل ٜـ ٣ص  ا٥رؤيپ ٜٔ -614

ڃلڂَلڈل ﴿:  ٩ٯٶك ٣ق٥ف َٯپٟ -615 ُؿَاٯلّض٪ُلىَٔلَاَْلڂَلڈلِةَاٯلدُّ پِلَُڀ َيَراَهپ ا٥َْٯْبُد  َل هِ  ، ﴾ َُلُ ْؤيپ ا٫٥  ا٥ر 

َرى  َُ ـُ َأْو  ُْٓٻ٩ِ  .  ٥فُ ا

 ُضأئَسالَف

اخلپل وارث ٩ـ ٓ وارث ٥ف -616
(1)

 . 
 

 

 ُلأئَطالَف

َڈلت٭لََوَْإَََُؾَڈلئَِٶَل٬َلََ

 

 

 .  ، و٥ٸٴڀ ا٥ٶ٫ػ ٩ـ ٙٯبپن ، ورِٿ ، وصٱر ٬٢ؾ ٙٷر ذي الجڀ -617

 .  َٯٸٞ َپريخ ٥ٸٴڀ اإلساء -618

قراء ا١ٓتسپل -619 ٜٙپ ٔ ا٥ٯٸپل ، واخل٬پب ، وا٥ٳحؾ يقم  قراء ، و٬٢ؾ ا٥تق٘ٯڀٜ  ٙپ  .  ٥ٸٴڀٜ 

 .  ي يقم ٩ٯٞ ٩ـ إ٘بقع ٤راهٸڀ ا٥سٱر أو اخلٸپٚڀ أو الٸپ٤ڀ أو ا٥ٰزل أو ا٥ٶٳپح -611

ََُؾَڈلئَِٶَل٬َلََ ََؿوََّنَدََُْـَٿلََڊل٬َلََڈلٗلَََحَاٯلٵلي

 .  أصحپيب ٤پ٥ٶجقم -611

 .  ٥ق ٤پن ٍٯدي ٹبل ٥ٳپن ٜٵر -612

َٗلٿل» :  ، إٓ ّديڂ ، ٤ٴٷپ ضٯٸٱڀ ٬٢پئؾ ٜٝ -613 َٳلڀلل َأڃلڋل ٦َل٧ل َٳلـَ ڀلزٯلڊليڈل ٳلق٢لك

وٳلـَٮلڀلڋلَٳلقٓه٬َلٹل٧لَ: »  وّديڂَش.َُٓيّضؽَإَٓٳلڅلٳلـَوَٓيّضٺلٶلؽَإَٓٳلڀلڈل٬لؼ: » وّديڂَ،ش هڈلرون

شٳلقٓه
 (2)  . 

 ٩ثؾ أهؾ ٍٸتل ٩ثؾ ٘ٱٸٶڀ ٹقح، ٩ـ ر٤بٷپ ٹجپ و٩ـ تٴػ ٜٶٷپ ١رق . -614

٫ََبڀ يٶتٵقن إ٥ٸف إٓ و٥د ٢پٚٵڀ ٢ٺٹپ و٥ٸٷم وأٹپ ٫ٜبتٷم .  -615 َٜ  ٥ٳؾ ٍٶل أم 

                                                 
 ( وإٹم ا٥ثپٍځ ٜـ ٜپئ٪ڀ ريض الل ٜٶٷپ ٩ق٣ق٢ًپ .1)

 . وهل ٍپٚٴڀ ٓ ٫َح ٍحپل ، ا٥ّٴٷؿ وال ٩ـ وآه وٜپد ٩ـ ٜپداه:  زيپدة ٍٯض ٚر٣ف وي (2)
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 .  ٍـ ٜقف ريض الل ٜٶف الٶڀ ّبقاً  دْقل ٜبد ا٥رمحـ -616

 .  أهؾ ا٥بٸځ پ٘ٴمن ٩ٶ   -617

 . طا٥سجؾ ٤پَٿ ا٥ٶبل  -618

 . ط٘جقد ْزيٵڀ ٍـ ُپٍځ ٜٔ ِبٷڀ ا٥ٶبل  -619

ْٴُد أيب ٍٳرة . -621 َِ 

 أٍق ذر يٵ٦ وّده ويٵقت وّده ويبٯڂ وّده. -621

ٴڀ ٍـ ّذيؿ ، و٣پل ٍپرك الل ٢ٸؽ، ٢ٳپن ّٶٮٴڀ : ٩سح ٜٔ رأس ّٶٮطأن ا٥ٶبل  -622

 يٻَك ٍپإلٹسپن ا٥قارم ٢ٸ٬ع يده ٜٔ رأ٘ف ٢ٸذهٿ ا٥قرم .

٥ٯبد الل : ويؾ ٥ٴٶپس ٩ٶؽ  ط، و٣قل ا٥ٶبل  طذب ٜبد الل ٍـ ا٥زٍٕ دم ا٥ٶبل  -623

 وويؾ ٥ؽ ٩ـ ا٥ٶپس .

 . ْٕ ا٥تپٍٯٞ أويس – 624

 .  إ٘لم أيب ٚپ٥ٿ -625

، وا٥ق٥ٸد ، وأيب ٩ق٘ك إٙٯري ، وٜٵرو ٍـ ا٥ٯپص ، و٩ٯپويڀ أ٩ٸڀ ذم ٍٶل -626
(1)

 ،

 .  و٩روان ٍـ الٳؿ

 .  ، وتريٵٷؿ ٜٔ ا٥ٶپر اخلل٢ڀ ي و٥د ا٥ٯبپس -627

 .  أو ٩دّپً  ، ذ٩پً  ا٥٪پ٢ٯلو،  ٩پ٥ؽو، ذ٤ر أيب ّٶٸٱڀ  -628

َانَدَؾَاٯلّضپلَْڈلئَِٶَل٬َلََ

َبپر ، وآجبقرة الپٍرة، و وآسٳٸٶڀ ، َسٵٸڀ آديٶڀ ٍپٓٶقرة -629 َِ ،  ، َوَيٶْدد وهبقرة ، ، و

 . ، واإليمن وا٥دار

 .  أهؾ ٩ٳڀ وأهؾ آديٶڀ وا٥٭پئػ: أول ٩ـ ُي٪ٱع ٥ف يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ  -631

 .  آديٶڀ ٜٔ ٩ٳڀ -أو َٱ٬ٸؾ  -تٸٕ  -631

                                                 
 . ( اٍـ ٜبد آٴؽ ، أو اٍـ يزيد1)
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، ، وإٹد٥س ، و٩رو ، وْرا٘پن ، و٣زويـ ، وٜسٲلن ٬٢پئؾ صخرة ٍٸځ آٲدس -632

 .  ، وأٹ٭پ٤ٸڀ ، وٹ٫ٸبٞ ، واإل٘ٳٶدريڀ ، و٧٩ ، و٤رٍلء ، وا٥ٳق٢ڀ ، وا٥ب٧ة وٍٰداد

قا٥ڀ ش إذا٬َلِضدَأهؾَاٯلٴلڈلم٬َلالَٜلٟل٬َلڂلٽلؿ  » : ، ٓإ ّديڂ ٬٢ؾ ا٥٪پم -633  ّ بد الل ـٍ  . وّديڂٜ 

. 

  . ، أو ٩دن ا٥ٶپر وصػ ٩ديٶڀ ٩پ ٍٺنپ ٩ـ ٩دن الٶڀ -634

 ٥ٯراق ٢ٲپل: ا٥ٴٷؿ أ٣بؾ ٍٲٴقبؿ. ٹٮر ٣بؾ ا طأن ا٥ٶبل  -635

  اعاع الٖيَيِدل َأأئَطَف

 .  ٱ٬ؾ ا٥ٯربا٥ت٧يح ٍ -636

ٹڃ أو ٩دح ذم   -637 َٖ  شبَ ، والَ  ، وا٥سقدان : ا٥ز  ٗ   ٍر، وا٥  .  ك، وا٥

ٸپن٫ْ ذم اخلِ  -638
(1)

 .  ، وإوٓد

 .  ذم آم٥ٸؽ -639

َ.َ ڈلتقاڃلََاْلڂلََ

 . ط و٢د ا٥ذئپب إٟ ا٥ٶبل -641 

 .  ، وذم ا٥سٵؽ ، وذم المم ٘ٿ ا١ٖ٥قث -641

 .  ، واإلٍؾ ٜز ٕهٴٷپ ا٥ٰٶؿ ٍر٤ڀ -642

َڊل٭لََرَىٻلََتََؾَٳلَُڈلئَِٶَل٬َلََ

 .  ، والٶپء ، وا٥بپن ، وا٥بٶٱسڃ ، وآرزٹجقش ، وا٥ٶرِس ٬٢ؾ ا٥قرد -643

 .  ، وا٫٥بپ١ٞ ، وإ٘پ٤ٱڀ ، وا٥تجپر : ٤پ٫٥پ١ڀ ذم ا٫٥ٶپئع آبپّڀ -644
 .  ٬٢ؾ ا٥ٯٲؾ -645

 اءَطالَكَو ُةاَزَماإِلَو ُةالَفاخٔل

                                                 
يِصّ .1) َْ  ( جع 
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 .  إذا ٍقيع خلٴٸٱتٞ ٢پ٣تٴقا أْر ٩ٶٷم -646

رض أهپٹف الل  -647 ٘ٴ٭پن الل ي ٕا ـ أهپن  ؾ، ٩ ز وِ  رض أ٤ر٩ف اللٜ  ٘ٴ٭پن الل ي ٕا ـ أ٤رم   .  و٩

 .  وه٢ټذا صپر رٙقة ٜٔ ا٥ديـ ٢ل َٺْذ، دام ٜ٭پء  ْذوا ا٥ٯ٭پيپ ٩پ -648

 إن الل ٩ع ا٥ٲپيض ٩پ ل يتٯٵد ّٸٱًپ ، ويق٢ٲف ٥ٴحؼ ٩پ ل يرد ١ٕه. -649

 هدايپ ا٥ٯمل ١ُٴقل . -651

 ةَسِيالطَِّو ُصكَصاِل

َ٭پِس آدم يقم ْٴٲف  -651  .  وَ٪ٵٸځ آلئٳڀ ٥ف، ِٜ

َٯٸٞ ا٥ذٍٸح ٍټ٘مٜٸؾ أو إ٘حپق -652
(1)  . 

ڀ -653  .  َهپُروت َو٩َپُروت:  ٫٣ِ 

 .  ٫٣ڀ ا٥راهٿ ٍحٕا -654

 .  ٩ٶٷپ طا٥ٶبل  تديد ٜٵر ْديڀ ريض الل ٜٶٷپ ٜٶد زواج -655

 .  آل يپس ٢ټن ٩قٜد٤ؿ الٶڀ صٖاً  -656

  . ٥ٸٴڀ الجرة طٹقم ٜٝ ريض الل ٜٶف ٜٔ ٢راش ا٥ٶبل  -657

 .  ٜٶٳبقت ا٥ٰپر و الم٩تٞ -658

 .  ُٯبپن ا٥ٰپر ٥ٸٴڀ الجرة -659

 .  ٴع ا٥بدر ٜٴٸٶپأٹ٪قدة ٚ -661

 .  آٻاْپة ٍٞ آلئٳڀ ٜٔ ١رار ٩ٻاْپة ا٫٥حپٍڀ ي الجرة -661

. وإٹم ا٥ثپٍځ  ، وإٹ٫پر ٍٯ٬ٷؿ ٩ع ٍٯض ٩ٻاْپة آٷپِريـ ٍٯ٬ٷؿ ٩ع ٍٯض -662

 .  آٻاْپة ٍٞ آٷپِريـ وإٹ٫پر

 .  ٥ٯٝ ريض الل ٜٶف ي الجرة ط٩ٻاْپة ا٥ٶبل  -663

                                                 
 . ٹف إ٘مٜٸؾ ٜٴٸف ا٥سلم ، وا٩ٕر ٢ٸف يسٕ( و٢ٸف ْلف ٍٞ أهؾ ا٥ٯٴؿ ، وا٤ٕثر ٜٔ أ1)
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 .  د ٍٶځ ٜتبڀ ٩ـ ٤بد محزةَأ٤ُْؾ هٶ -664

ـُ ّسپن ٍـ ُپٍځ ريض الل ٜٶف -665 ْب ُِ  . 

 .  ٚلق ّٱ٫ڀ -666

 .  إ٘ٲپط ٜپئ٪ڀ ِٶٸٶٷپ -667

 .  اذهبقا ٢ٺٹتؿ ا٥٭ٴٲپء -668

 هالٔحامَلَو نُتٔفاِل

 .  أيپم ا٫٥ٖ -669

 .  ا٥سٱٸپين -671

 .  ا٥رايپت ا٥سقد -671

ٜٴٸپً  -672 ٵٯځ ر:  ٣پل ٥ٴزٍٕ أن  ٍٶل ٢لن يٲقل  ط٘قل الل هؾ٘  ٲٸٱڀ  ٛپل: ي٘  َٴٶف وأٹځ   .  ٥تٲپ

ٟ  ا٥ٶبل  -٣قل ٜٝ ريض الل ٜٶف  -673  أن أ٣پَؾ ا٥ٶپ٤ثٞ ، وا٥ٲپ٘٭ٞ ، آپر٣ٞ .  طٜٷد إ

 هذه ٜٔ يرضٍؽ وا٥ذي،  ا٥ٶپ٣ڀ ٜپ٣ر ُٵقد أّٸٵر ا٥ٶپس أٙٲك٥ٯٝ :  ط٣قل ا٥ٶبل  -674

 . ٍٴحٸتف وأْذ هذه ٩ٶٷپ ٢تبتؾ

 . أيتٳـ صپّبڀ الٵؾ إدٍٿ ، َٶبح ٜٴٸٷپ ٤لب القأب -675

 إذا رأيتؿ ٩ٯپويڀ خي٭ٿ ٜٔ ٩ٶٖي ٢پ٣تٴقه. -676

 . أ٩ٸڀ ٍٶل ٩ـ ٌؾ ُِ رَ ٥َ  ٘ٶتل يبدل ٩ـ أول إن -677

 إذا ٍٴغ ٍٶق أيب ا٥ٯپص ُلُٞ ، ٤پن ديـ الل د١لً ، و٩پل الل دوًٓ ، وٜبپد الل ْقًٓ . -678

ٛٷقر أيپت ي ٙٷر ٩ٯٞ أو يقم ٩ٯٞ َٯٸٞ -679
(1)  . 

 .  ذم آق٥قديـ ٍٯد آپئڀ -681

 .  ، وا٥ستٞ و٩پئڀ وصػ ٩پ يٳقن ٍٯد ٘ٶڀ ا٥ثلُٞ و٩پئڀ -681

 .  ٛٷقر أيپت ٍٯد آپئتٞ -682

                                                 
ة ( ٤حديڂ1) َٷَٵڀ : َٳقن ي ر٬٩پن َهد   .  ، وي ٙقال مَهْ
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وي٫دق ، ويٻتـ ٢ٸٷپ اخلپئـ ، يتٷؿ ٢ٸٷپ ا٩ٕٞ  ، إن ٍٞ يدي ا٥سپٜڀ ٘ٶٞ ْداٜڀ -683

، و٩پ ا٥رويب٬ڀ : ٣ٸؾ يپ ر٘قل الل ، ويتٳٴؿ ٢ٸٷپ ا٥رويب٬ڀ ، ويٳذب ٢ٸٷپ ا٫٥پدق ، ٳپذب ٢ٸٷپ ا٥

 ش.  اٯلِضٻلڂلفَيڀلٷلؼَٔلَأٳلرَاٯلٹلڈلٳلڊل: »  ٣پل

 .  يٺيت ٜٔ ا٥ٶپس ز٩پن ا٥ٲپٍض ٜٔ ديٶف ٤پ٥ٲپٍض ٜٔ الٵر -684

 .  ، واَر٤قا ا٥ٗك ٩پ َر٤ق٤ؿ ق٤ؿُٜ دَ دٜقا الب٪ڀ ٩پ وَ َ-685

 .  وا٥ٲٸ٫قم ا٥٪ٸح ٍٵٶپٍځ يٴجئقا ّتك ، ا٥ٯرب ىٝ ا٥ٗك إن -686

 ةَساآلٔخ

 .  أ٩ٷپهتؿ دٜقة ا٥ٶپس يقم ا٥ٲٸپ٩ڀ ٍٺ٘مء -687

 .  ٥ٳؾ ٹبل ّقض -688

 .  ّقض صپ٥ح ضع ٹپ٣تف -689

 .  الٶڀ وصػ ٜٵؾ أو رء ٍٺٹف ٩ٱتپح -691

 .  َسٵٸڀ ْپزن الٶڀ ٍرضقان -691

وٍبٸځ ي و٘ط الٶڀ ٓـ ، اء وإن ٤پن هٲًپ رَ ٶڀ ٓـ َرك آِ ال ضِ ٍَ أٹپ زٜٸؿ ٍبٸځ ي رَ  -692

 .  وٍبٸځ ي أٜٔ الٶڀ ٓـ ّسـ ْٴٲف، َرك ا٥ٳذب وإن ٤پن ٩پزًّپ 

 .  أهؾ الٶڀ ٓ يٵٶقن ٩ـ المع ٓ ٹٱٸًپ وٓ إُبپَپً  -693

 .  ٸف ا٥سلمٜٴ و٤َْٴثَؿ أْځ ٩ق٘ك وآ٘ٸڀ ا٩رأة ٢رٜقن ، ٓريؿ ، ي الٶڀ ط َزويڃ ا٥ٶبل -694

إن ا٥رِؾ ٥ٸٳقن ٥ف آٶز٥ڀ ٜٶد الل ٢م يبٴٰٷپ ٍٯٵؾ ٢ل يزال الل يبتٴٸف ٍم يٳره ّتك  -695

 . يبٴٰف إيپهپ

 .  أٚٱپل ا٤٠ٓٞ ْدم أهؾ الٶڀ -696

 .  كٓ يدْؾ الٶڀ و٥د زٹ -697

 ٓ وٙٷقة ، يٱك ٓ و٢رج ، يٵؾ ٓ ٍذ٤ر ، ٹٯؿ:  ٣پل ؟ أزواِٷؿ الٶڀ أهؾ يٵس هؾ -698

 ، َدمْحَپ َدمْحَپ . َٶٲ٭ع
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 ل:  إٜرايب ٢ٲپل ، ط ا٥ٶبل أصحپب ٬٢حؽ ؟ ٍٺيديٶپ ٹٶسجٷپ ، الٶڀ ي ُٸپٍٶپ -699

 . ُٵرات و٥ٳٶٷپ ، أٜرايب يپ صد٣ځ:  ط الل ر٘قل ٢ٲپل ؟ ٜپٓپ يسٺل ِپهؾ ٩ـ ؟ ٬َحٳقن

 . ٤رام ٕزواج ْبئٶپ نّسپ ْٕات ٹحـ:  يٲٴـ ، الٶڀ ي ٥ٸتٰٶٞ ا٥ٯٞ القر إن -711

 .  الل لپ ْٴٲًپ ٥ٸٵٴئٷپ بؿ كء٢ٸٶ٪، ٩قاضع ي ا٥ٶپر  ٍٲپء -711

وأنپ ٥ُٰڀ أهِؾ ا٥ٶپر، ٍپ٥ٱپر٘ٸڀ  ٤راهٸڀ ا٥ٳلم -712
(1) . 

ٿ  الََزنِ  -713 ُِ . 

 إن أهؾ ا٥ٶپر ٥ٸبٳقن، ّتك ٥ق أِريځ ا٥سٱـ ي د٩قٜٷؿ لرت، وإنؿ ٥ٸبٳقن ا٥دم. -714

 اتَقسَِّفَتُم

 .  ٩ـ آذى ذ٩ٸًپ ٢ٲد آذاين -715

 .  ّٳٵل ٜٔ ا٥قاّد ّٳٵل ٜٔ المٜڀ -716

اروٓ ِض  رَ ٓ َضَ  -717
(2)  . 

 .  ٓ ّديڂ آسٴسؾ ٍپٕو٥ٸڀإإّپديڂ آسٴسلت  -718

 .  تديد القار -719

منِ  -711  .  اخلَراَج ٍپ٬٥ 

 .  ٣٭ع ا٥سدر -711

، وٜـ  ، وٜـ ا٥ٶپئؿ ّتك يستٸٲظ ٫٥بل ّتك يبٴغٜـ ا:  ر٢ع ا٥ٲٴؿ ٜـ ُلث -712

آٯتقه ّتك يٖأ
(3).  

 .  ٚٶٞ إذن -713
 

*     *     * 

                                                 
 ( وا٥ذي ٜٴٸف أهؾ ا٥ٯٴؿ أن ا٥ٳلم ٍپٕٜجٵٸڀ ٥ٰٕ ّپِڀ ٩ـ ٜل٩پت ا٥ٶٱپق .1)

 ( و٩ٯٶپه صحٸح ، وٜٴٸف د٥ځ ٜٵق٩ٸپت ا٠٥يٯڀ .2)

  ٜٶف .ريض الل ( وصح ٩ق٣ق٢ًپ ٜٔ اٍـ ٜبپس3)
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 املِبَحُح اِلَدأمظ

 ٌِوُسخَِّأَتُناِلَو ٌَِوُمدَِّكَتُناِل

 

َٓ  هِ ذِ هَ  ِْ  ڀِ ٹَ  أوِ پ ِي ٷَ ٶْ َٜ  ديڂالَ  رَ ثُ ڀ ٤َ ٺ٥َ ْس ا ْٙ  ةِ َٕ إ  .  پٸٷَ ٢ِ  ُف َل اخلِ  د  تَ وا

َٜ ٵُ ٴَ ٯْ تَ ٥ْ وَ  ُٓ ٷَ ٶْ ٩َ  ڀَ ٢َ ٯرِ ٩َ  ن  : أَ  ؿ اللپ٤ُ پ٢َ قا  ْ وَ  َٞ ٩ِ د  ٲَ تَ ڃ ا ُٓ  ِڃ ٷَ ٶْ ـ ٩َ َٜ  هِ ٸزِ ٸِ َت ِْ تَ ا ٍُ َٓ  رٌ ٩ْ يـ أَ رِ ٺ ،  فُ ٶْ ٩ِ  د   

 .  هِ دِ پِص ٲَ ٩َ  يرِ رِ َت ، وَ  يِػ ا٠َ٥َ  ؿِ ٴْ ا ا٥ٯِ ذَ هَ  قلِ أُص  طِ بْ ٬َ ٥ِ 

َٜ ُس ٸْ ٥َ  يڂدِ الَ  َؾ أهْ  ټن  ٢َ  ِّ وَ  ٍڃ ٷَ ٶْ  ٩َ َٔ قا  ُٓ ٵَ إئِ  ْؾ ٍَ  ، دٍ ا ِْ َٔ َٜ ،  سٷؿقن أٹٱُ ٩ُ دِ ٲَ تَ ڀ ا ؿ ٷُ ٸٶَ ٍَ  ٍف َل  

َٓ  ضِ ٯْ  ٍَ ِي  ََ ٣َ وَ  -ٞ ٲِ ٱِ ت  ڀ ٩ُ ٴَ ٵْ پلُ قا ٍِ پٹُ ٤َ  إنْ وَ  - ؾِ پئِ َس ا ُٓ ٍَ  عَ بِ د  ِْ تَ ٯُض ا ُٓ يرِ ٺ ْٯَض ا ٍَ ـ پ ٩ِ أ٩  ، وَ  ٩ِٞ دِ ٲَ تَ ـ 

ُٓ ڀ ٢َ ٴَ ٵْ الُ  ٸُڂ َّ  ِْ َٔ َٜ  نَ ق٩ُ د  ٲَ تَ پ َـ ِْ ٺَ آتَ  فَل    .  ري

ـَ َجٌْع ٩ٶٷؿ ا٥٪ٸخ هٵد ٘ٴٸمن إٙٲر ٩ٯبد ٜٔ  أمحدوا٥٪ٸخ ، ، وا٥٪ٸخ ا٥ٕبپين  و٣د َهج 

  . ، و١َٴ ُٮقا ٜٴٸٷؿ ا٥ٲپئٴٞ ٍپ٥تٱريؼ ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ

وآٻ٥ػ يٰٵز ٍر٢ؼ ٍٳل٩ف هذا ي :  ٣پل ٜٵر ٘ٴٸمن إٙٲر ي َٲديٵف إلّدى ا٥ر٘پئؾ

ٷڃ ا٥ذي يٶپدي ٍف ٍٯض ا٥ذيـ اىٷقا إٟ درا٘ڀ إ٘پٹٸد والٳؿ ٜٴٸٷپ ممـ ل َر٘خ أ٣دا٩ٷؿ ٍٯد ا٥ٶ

٥ٸجتٷدوا ي ذ٥ؽ اِتٷپد اإل٩پم ،  ي هذا ا٬ٓمر ٍپ٥رِقع ي الٳؿ ٜٔ ا٥رِپل إٟ ا٥بدايپت إوٟ

ٹٲ٬ځ ١زلپ ٩ـ  ، ٢ٸٳقن ّپلؿ ّپل ا٥تل و١ٕهؿ ٩ـ أئٵڀ هذا ا٥٪ٺن ا٥بخپريواٍـ ٩ٯٞ و أمحد

٥ق٥ٸد ٍـ ّسـ ش٩ٶٷڃ درا٘ڀ إ٘پٹٸد».  ١ٱر الل ٥ٶپ ولؿ وهداٹپ وإيپهؿ ٘قاء ا٥سبٸؾ ، ٍٯد ٣قة أٹٳپُپً 

 . (6ا٥ٯپين )ص 
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وٮلؾَضالٯلڊلَٔلَ،  ٮلؾَٗلد٦لڊلَضالٯلڊل»:  طهذا يدْؾ ي ٜٵقم ٣ق٥ف :  و٣پل ا٥٪ٸخ ا٥ٕبپين

ّرٍقن ا٥سٶڀ، (1)شاٯلڀلڈلر .  ( ٍپْت٫پر٩842ـ ذيط ر٣ؿ ).  ؟ ٩ـ هذا ا٥تٲسٸؿ، و٩پذا يستٱٸدون  وأنؿ خُيَ

 .  َسجٸلت ا٥تٲقى

أ٩ثپل اٍـ  الديڂ: أن ٜٴمء  ، وزٜٵقا ، ٤ٯپدهتؿ ي ٜدم وپ٥ٱتف وَپٍٯف ٚلٍف ٜٔ هذا

 .  ، ٍؾ جٯقا ورَبقا ٩پ َر٤ف ا٣ٕد٩قن ا٫٥لح واٍـ ّجر ل يٺَقا ٍٵ٫٭ٴحپت ّديثٸڀ ٩ـ ٜٶديپهتؿ

 .؟ الد ا٥ٱپصؾ ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ و٩ـ ُؿ َسپء٥قا ٩پ

 .  إن ٙپء الل وٹحـ ٍحقل الل ٹجٸٿ ٜٔ هذا ٤ٴف ٍد٥ٸؾ وٍرهپن ٓ يدع ٥ٴٵٯٗض ٩ٲپًٓ 

 .  الؼ أّؼ أن يتبع:  ٢ٶٲقل

،  ٢ل ريٿ أن ٤تٿ آتٺْريـ ٹٱسٷپ ٩٪حقٹڀ ٍپ٥تٱريؼ ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ ٧َيپً 

 .  ٬٢ًل ٜـ ا٥تٴٵٸح

،  ، وا٥بٲپٜل ، واٍـ ّجر ، واٍـ رِٿ ، واٍـ ٤ثٕ ذ٤ر هذا ا٥تٱريؼ ا٥ذهبل و٣د

 .  ، و١ٕهؿ ، وا٥قادٜل ، وآٯٴٵل ا٥ٸمين ، وا٥سٸقٚل وا٥سخپوي

ٚپ٥ٯتف و ٜٴٲځ ٩ٶف ،  ٩سٶد ٜٵر ريض الل ٜٶف - اإل٘مٜٸٝ: يٯٶل  -صٶػ :  ٣پل ا٥ذهبل

َذ٤رة ».  ريـ ٜٔ إيپس ٩ـ أن يٴحٲقا آتٲد٩ٞ، وِز٩ځ ٍٺن آتٺْ واٍتٷرت ٍحٱظ هذا اإل٩پم

 .  (849)ص/ ش الٱپظ

ول يبؼ ، ٢ٳٸػ ٍز٩پٹٶپ هذا ا٥ذي هجرت ٢ٸف ٜٴقم ٘ٴػ ا٩ٕڀ وأئٵتٷپ :  و٣پل اٍـ رِٿ

ذح ».  ٩ٶٷپ إٓ ٩پ ٤پن ٩ٶٷپ ٩دوٹًپ ي ا٥ٳتٿ ٥ت٪پ١ؾ أهؾ ا٥ز٩پن ٍٵدار٘ڀ أراء آتٺْرة وّٱٮٷپ

 .  (1/25ش)ا٥ٯٴؾ

                                                 
 . ٙپذة ٓ َي٫ِح  ٢ٸٷپ رءش ٤ؾ ضل٥ڀ ي ا٥ٶپر»( ٣ٴځ : زيپدة 1)
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،  ، وٙدة ٢ح٫ٷؿ : وبذا ا٥تٲرير يتبٞ ٜٮؿ ٩ق٣ع ٤لم إئٵڀ آتٲد٩ٞ ل اٍـ ّجرو٣پ

، وا٥تسٴٸؿ لؿ  ، وَٲد٩ٷؿ ٍم يقِٿ ا٫ٕٓ إٟ َٲٴٸدهؿ ي ذ٥ؽ ، وصحڀ ٹٮرهؿ و٣قة ٍحثٷؿ

 .  (2/726) شا٥ٶٳځ».  ٢ٸف

، ٍخلف  پل، و٥ٴٶٮر ٢ٸف ن و٥ذا ٤پن الٳؿ ٩ـ آتٺْريـ ٜرسًا ِداً :  و٣پل ا٥سخپوي

وا٥تق٘ع ي ّٱٮف ٤٪ٯبڀ وا٥ٲ٭پن واٍـ  الديڂإئٵڀ آتٲد٩ٞ ا٥ذيـ ٩ٶحٷؿ الل ا٥تبحر ي ٜٴؿ 

، ُؿ أصحپبؿ  وٚپئٱڀ راهقيفواٍـ آديٶل واٍـ ٩ٯٞ واٍـ  أمحدوأصحپبؿ ٩ثؾ ، ٩ٷدي وٹحقهؿ 

، ول  ا٥بٸٷٲلو ٭ٶلا٥دار٣، وهٳذا إٟ ز٩ـ  ا٥ٶسپئلو ا٩ٗ٥ذيوأيب داود و ٩سٴؿو ا٥بخپري٩ثؾ 

: ٢ٵتك وِدٹپ ي ٤لم أّد آتٲد٩ٞ  ، و٣پل ، أ٢پده ا٥ٯلئل لؿ وٓ ٩ٲپرب ٍٯدهؿ ٩سپوٍ  لءي

وإن اْتٴػ ا٥ٶٲؾ ٜٶٷؿ ٜدل إٟ ، ٓپ أٜ٭پهؿ الل ٩ـ الٱظ ا٥ٰزير ، الٳؿ ٍف ٤پن ٩ٯتٵدًا 

 .  (1/237) ش٢تح آٰٸڂ» . ا٥ِٗٸح

ٶل ٜٶد٩پ أ٣رن ٹٮري ٍٶٮر آتٺْريـ أِدين أرى ٤ثًٕا ٩ٶٷؿ إٹ:  و٣پل ٜبد ا٥رمحـ آٯٴٵل

 .  8ص شا٥ٱقائد آجٵقٜڀ»٩ـ آٲد٩ڀ ٥ٳتپب .  ٩تسپهٴٞ

 .  29ص  شإٹقار ا٥ٳپٙٱڀ».  وتسٞ آتٺْريـ ٢ٸف ٹٮر:  و٣پل أي٬پً 

٢ٳؿ ،  ٍؾ وي ٫٩ٶٱپت ٩ٶٳري ا٥تٱريؼ ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ ٩پ ُيَرد  ٍف ٜٴٸٷؿ:  ٣ٴځ

 .  ! ، و٩ـ ُؿ هؿ يتحجروٹف ٜٔ وپ٥ٱٸٷؿ ا٘تخد٩قا ٫٩٭ٴح آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ

وهق ضٯٸػ:  ٣پل ا٥ٕبپين ٹٱسف
(1)

ٍذ٥ؽ وصٱف ١ٕ واّد ٩ـ الٱپظ  ، ٥سقء ّٱٮف 

 ( .3144)ح/ شا٥سٴسڀ ا٫٥حٸحڀ».  آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ

٢ټن محٸدًا هذا:  و٣پل ا٥ٕبپين
(2)

، ول  ا٥بخپري، و٩ٶٷؿ  ڀ آتٲد٩قن٣د وُٲف جٷقر إئٵ 

 ( .3412) ش٘ٴسٴڀ إّپديڂ ا٫٥حٸحڀ».  ي روايڀ أمحدي٬ٯٱف أّد ٩ٶٷؿ إٓ 

                                                 
 . ( يٯٶل : ٩ٻ٩ؾ ٍـ إ٘مٜٸؾ1)

 ( هق اٍـ ٣ٸس إٜرج آٳل ا٥ٲپري .2)
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٢ټٹف ،  ٢ٺول ٜٴڀ َبدو ٥ٴٶپٛر ٕول وهٴڀ ي هذا ا٥سٶد هق ٜٶٯٶڀ اٍـ ِريڃ:  و٣پل ا٥ٕبپين

 شا٬٥ٯٸٱڀ وآقضقٜڀ ا٥سٴسٴڀ »  . ٤پن يد٥س ٍ٪ٷپدة ١ٕ واّد ٩ـ إئٵڀ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ

(3/61) . 

وهق ٙديد ا٬٥ٯػ:  و٣پل ا٥ٕبپين
(1)

: آتٲد٩ٞ ٩ٶٷؿ  ٤م ي٪ٷد ٍذ٥ؽ أ٣قال الٱپظ 

 .  (3/624) شا٥سٴسٴڀ ا٬٥ٯٸٱڀ و آقضقٜڀ».  وآتٺْريـ

 .  و٩ثؾ هذا ٤ثٕ ي ٤تٿ ا٥٪ٸخ ا٥ٕبپين رمحف الل

 ؟.، ٢ٳٸػ يٶٳر  ؼ ٘ٴػ٢ل ٙؽ أن ٩ـ ٢رق ٍٞ ا٥ٱريٲٞ ٢ٴف ي هذا ا٥تٱري

 .  ؟! ٍؾ ٤ٸػ يٶٳر ٜبٌد أ٩رًا وهق ٩ٳثر ٩ـ ا٥ق٣قع ٢ٸف

 :  و٣د َدٍرت ا٢ٓٗاق ٍٞ آٶٷجٞ ٩ٴٸًپ ٢رأيتف يدور ٜٔ َسٯڀ ٩بپّڂ

 .  إن ٙپء الل ، و٘ٸٺيت ٍٸپن هذه ا٥ٶٲپط وا٥تٵثٸؾ لپ ٩ـ ١ٕ َق٘ع ممؾ وٓ اْت٫پر وؾ 

، وآتٵٯـ  ٩ٞ وآتٺْريـ يد ٢ر٣ًپ ٤بًٕا ٍٸٶٷؿ ي ا٫ٓ٭ٴحپت: ٢پٓٲپرن ٍٞ آتٲد وٍپلٵٴڀ

، وا٥ٶپٛر ي إّٳپم ٜٔ  ي ا٥ت٭بٸؼ ٍٞ ا٥ٱريٲٞ ٙپ٘ٯپً  ي ا٥ٲقاٜد وا٬٥قاٍط يٴٵس ٍقٹپً 

، وهذا أٛٷر ٩پ يرد ٍف ٜٔ ٩ـ ٹٱك آْتلف ٍٞ آتٲد٩ٞ  إّپديڂ يد اْتل٢ًپ ٤ثٕاً 

ِّ هذا ٤ٴف إٓ مُمَ ، وٓ يٶٳر  وآتٺْريـ  .  ؽ ٩ٯپٹد ٩تٯ٫ٿ ٤سقلپ

 ًِِيَذََِيَناِل ًَِيَب اِمَسٔتاالِف وُلُصُأ

  : ڈلتَحَپلََٷلََٵْلَاٝلََُطَِّضَْٶَلَٗلََِطَُپلََٺلََاٯلَْ -1

، ٍؾ جٯقا ورَبقا ٩پ َر٤ف  هؿن آتٺْريـ ل يٺَقا ٍٵ٫٭ٴحپت ّديثٸڀ ٩ـ ٜٶدإ:  ٣د يٲپل

 .  ، ٤م َٲدم ا٣ٕد٩قن

                                                 
 . ( يٯٶل : ٜبد ا٥ٯزيز ٍـ أيب ُپٍځ1)
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،  ، و٩ـ ُؿ ٣رروه ٜٶٷؿ ْريـ أْ٭ئقا ي ٤ثٕ ممپ ٢ٷٵقه ٩ٶٷؿ: الؼ أن آتٺ وٹحـ ٹٲقل

، و٢رق ٍٞ ٩ـ  ، وآتٺْرون ٩ستٶب٭قن ٥ٳلم آتٲد٩ٞ وآتٲد٩قن ٩ٻصٴقن ٥ٲقاٜد هذا ا٥ٯٴؿ

 .  يٻصؾ وٍٞ ٩ـ يستٶبط ٩راد ٩ـ يٻصؾ

قن أن ٓ يٳ) الديڂوزاد أصحپب :  ٣پل اٍـ د٣ٸؼ ٍٯد أن ذ٤ر َٯريػ آتٺْريـ ٥ٴ٫حٸح

، ٢ټن ٤ثًٕا ٩ـ ا٥ٯٴؾ ا٥تل يٯٴؾ  وي هذيـ ا٠٥ٚٞ ٹٮر ٜٔ ٩ٲتٽ ٹٮر ا٥ٱٲٷپء.  (ٙپذًا وٓ ٩ٯٴلً 

 .  152صشا٣ٓٗاح. » ٓ ىري ٜٔ أصقل ا٥ٱٲٷپء الديڂبپ آحدُقن 

، أٛٷرهپ  ، وهق ٜٶد آتٲد٩ٞ ٜٔ ٘تڀ ٩ٯپنٍ  وآٶٳر ٜٶد آتٺْريـ وپ٥ٱڀ ا٬٥ٯٸػ ٥ٴثٲڀ

 .  ٲڀ ١ٕ آٳثر ٩٭ٴٲپً َٱرد ا٥ث

، وهق ٜٶد جع ٩ـ آتٲد٩ٞ  وآٯ٬ؾ ٜٶد آتٺْريـ ٩پ ٘ٲط ٩ـ إ٘ٶپده راويپن ٜٔ ا٥تقاٌ

 .  ٹقع ٩ـ آقضقع

 .  ، وهق ٜٶد آتٲد٩ٞ ي ا٥ٰپ٥ٿ يٯٶقن ٍف ا٬٥ٯٸػ والسـ ٜٶد آتٺْريـ ٍٵٯٶك آٲبقل

، وهق ٜٶد  ٩ـ ١ٕ ذ٤ر ا٥قا٘٭ڀ طل وآر٘ؾ ٜٶد آتٺْريـ ٩پ رواه ا٥تپٍٯل ٜـ ا٥ٶب

 .  آتٲد٩ٞ ي ا٥ٰپ٥ٿ ٩٭ٴؼ آٹٲ٭پع

 .  ، وهق ٜٶد آتٲد٩ٞ ي ا٥ٰپ٥ٿ يٯٶقن ٍف ا٥ثٲڀ الديڂوا٫٥دوق ٜٶد آتٺْريـ ٍٵٯٶك ّسـ 

، وٍٞ ٩ـ  ٜٵـ أصٴٷپ ٫٭ٴحپت ٬١ڀ ٚريڀآّٳپم وإٱرق ٍٞ ٩ـ أْذ : ٢ وٍپلٵٴڀ

 .  الديڂد ْٴ٭ٷپ أو َٺُر ٍٵٶٷڃ أهؾ ا٥ٳلم وا٥ٱٲف ممـ ٥ٸس ٩ـ أهؾ و٣،أْذهپ ٜٵـ ٢ٷٵٷپ ٩ٶٷؿ 

، و٣د يريدون ي  ، ٍؾ ير٘ٴقنپ ٢پٕئٵڀ آتٲد٩قن ٓ يتٳٴٱقن ي إٚلق ا٫ٓ٭ٴحپت

 .  ٓ ٤ٴف ا٫ٓ٭ٴح ا٥ذي أٚٴٲقه ِزئٸڀ ٩ٶف

ڊل٦َلََرَِڊل٦َلََڈل٬لَيدََٚلَا٦لَِقََ٭لَََڂلُدَٹلَِټلَْ٘لَََ-2 َ:  ؾپلََٹلَِرَاٯلَْڈلّضََتَِمَا٦لََْد٦َلََوََ ، ـائَِرََټلََـَاٯلَْيي

، و٢ؼ ٩پ ٣رره أئٵڀ  ٥٭لٍف الديڂٓ ٙؽ أن ا٬٥قاٍط وا٥ٲقاٜد إٹم وضٯځ ٥تٲريٿ ٜٴؿ 

 .  ، أو إّٳپم آتٲد٩ٞ ٘قاء ي ا٫ٓ٭ٴحپت الديڂ
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، ٍحجڀ أن ٩پ ٣رره  قنإئٵڀ آتٲد٩ ٍف ٯپرُض يُ  أصلً  وا٬٥قاٍطُ  ٯؾ هذه ا٥ٲقاٜدُ ٢ل ُى 

 .  ٣قاٜد ا٫ٓ٭ٴح آتٲد٩قن خيپ٥ػ ٩پ َٲرر ي

، ٓ ٜرض  وإٹم ا٥قاِٿ ٜرض )٣قاٜد ا٫ٓ٭ٴح آحدُڀ( ٜٔ ٜٵؾ إئٵڀ آتٲد٩ٞ

 .  ٜٵٴٷؿ ٜٔ )٣قاٜد ا٫ٓ٭ٴح آحدُڀ(

٩ع ،  ن ٤پٹځ أّٳپ٩ٷؿ َٲقم ٜٔ ا٥سٖ وا٥تتبع وآ٘تٲراء لپل ا٥راوي وآرويق٢پٓتٲد٩

 .  الٱظ وا٥ٱٷؿ و٤ثرة آدار٘ڀ وآذا٤رة

٥تجٶٿ ٜٶپء الٱظ ،  دوه ٩ـ ضقاٍط٩پ آتٺْرون ٢ٰٴٿ ٜٔ ٩ٶٷجٷؿ آٜتمد ٜٔ ٩پ ٣ٯ  وأ

ضقاٍط  دَ ٜٔ ٩ـ ٘بٲٷؿ ممـ ٣ٯ   ٢پٜتٵدوا،  وا٥ٶٮر ي أّقال إ٘پٹٸد وآتقن، وآ٘تٲراء 

، ّتك صپر يٳٱل ا٥٭پ٥ٿ ٩ٶٷؿ ٥ٸت٫در  ْ٭ٺأ، ٩ـ دون تٲؼ ٩ـ ٤قٹف أصپب أو  ا٫ٓ٭ٴح ُٲڀ ٍف

 .  ٩٪ٷقراً  ذا ا٥ٱـ أن يٲرأ ٤تپًٍپ ي )ا٫ٓ٭ٴح( ويٱظ ٩تٶپً ي ه

،  ، وآْتلط ٤پ٥تد٥ٸس الديڂو٥ٸس أدل ٜٔ ٩پ أ٣قل ٩ـ ا٥ٶٮر ي ١پ٥ٿ ٩بپّڂ 

،  ، وَٯپرض ا٥قصؾ واإلر٘پل ، وا٥تٱرد ، وزيپدة ا٥ثٲڀ ، وا٥ٶٳپرة ، وا٥٪ذوذ وتسٞ إّپديڂ

ٍقضقح ا٥ٱرق ٍٞ  ٴٶپٛر، ٥ٸتبٞ ٥ ديڂ ا٥تل ٛپهرهپ ا٫٥حڀ، وَٯٴٸؾ إئٵڀ ٥ألّپ وا٥ق٣ػ وا٥ر٢ع

 .  آٶٷجٞ

، و٣د هجر ي هذا  ٹف أئٵڀ الٱپظ: و٤ذا ا٥ٳلم ي ا٥ٯٴؾ وا٥تقاريخ ٣د دو   ٣پل اٍـ رِٿ

، ٢ٱل  ، ٢ٴقٓ ا٥ت٫پٹٸػ آتٲد٩ڀ ٢ٸف ٓپ ٜرف هذا ا٥ٯٴؿ ا٥ٸقم ٍپ٥ٳٴٸڀ ا٥ز٩پن ودرس ّٱٮف و٢ٷٵف

. و٣د ٤پن ا٥سٴػ ا٫٥پ٥ح ٩ع ٘ٯڀ  ؾ ٤لم إئٵڀ آتٲد٩ٞ ٫٩ٴحڀ ٜٮٸٵڀ ِداً ا٥ت٫ٶٸػ ٢ٸف وٹٲ

، ٢ٳٸػ ٍز٩پٹٶپ هذا ا٥ذي هجرت ٢ٸف  يٺ٩رون ٍپ٥ٳتپٍڀ ٥ٴحٱظ -و٤ثرة الٱظ ي ز٩پنؿ  -ّٱٮٷؿ 

، ٥ت٪پ١ؾ أهؾ ا٥ز٩پن ٍٵدار٘ڀ  وٹًپ ي ا٥ٳتٿ، ول يبؼ ٩ٶٷپ إٓ ٩پ ٤پن ٩د   ٜٴقم ٘ٴػ ا٩ٕڀ وأئٵتٷپ

 .  (1/25ش)ذح ا٥ٯٴؾ». ٩ـ  اهـ. راء وّٱٮٷپ( أ
َ

َ:َ ٳلثڈلل
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، يد آتٲد٩ٞ ي ا٥ٰپ٥ٿ يستٯٵٴقن ٫٩٭ٴح ا٥تد٥ٸس ٍٵٯٶك  ا٥ٶپٛر إٟ ٩بحڂ ا٥تد٥ٸس

 .  ، ٍؾ ول يٴٲف أو يدر٤ف ، وهق روايڀ ا٥راوي ٜٵـ ل يسٵع ٩ٶف اإلر٘پل

ل يسٵٯف ٩ٶف  وروى ٜٶف ّديثپً  ،٘ٵع ٩ٶف ٍٯض ّديثف  وٜٶد آتٺْريـ روايڀ ا٥راوي ٜـ راوٍ 

 .  أصلً 

، وإجپع إئٵڀ ٩ٶٯٲد ٜٔ ٣بقل روايتف  : ل يٲؾ أّد ٩ـ آتٲد٩ٞ أٹف ٩د٥س ٢پ٥زهري ٩ثلً 

 .  ، وهق ممـ دارت ٜٴٸف إ٘پٹٸد ٩٭ٴٲپً 

، ٢ٯدوه ي ا٥ثپ٥ثڀ  ، و٩پ وصٱف ٍپ٥تد٥ٸس ١ٕ ا٥ٯلئل وَبٯف اٍـ ّجر وإٹم ذ٤روا أٹف ير٘ؾ

 .  ، وهؿ ا٥ذيـ ٤ثر َد٥ٸسٷؿ ٢ٴؿ يٲبؾ ٩ٶٷؿ إٓ ٩پ سّقا ٢ٸف ٍپ٥سمع اَٿ آد٥س٩ٞـ ٩ر

 .  تد  رُ ٜـ ضٯٸػ ٢ٵثٴٷپ إذا ُبځ َد٥ٸسف ٢ٸٷپ ،  وهل ٩ٯرو٢ڀ هٱقٛڀ، ٹٯؿ ٥ف أّپديڂ د٥سٷپ 

 .  ٤پن يد٥س ي ا٥ٶپدر:  ولذا ٣پل ا٥ذهبل

 .  ٮر ي روايتف إٟ )ا٥ٯٶٯٶڀ أصًل(ٶْ ٓ يُ ،  ٢ٵثؾ ا٥زهري ممـ وصػ ٍپ٥تد٥ٸس ٜٶد آتٺْريـ

ـ ٢ق٣ف پٶٮر ٢ٸٷٍؾ يُ  مٜف مم ٟ ٩٭ٴؼ٘  ٍپلٵٴڀ ٢ٵت٫ؾ ،  إ ٜف ٩ٶف  م ُبځ٘  ٍپ٥سمع، ٢ټن   .  وإْن ل ي٧ح 

، وأيب إ٘حپق  ، و٣تپدة ، واٍـ أيب ٜروٍڀ يپت السـ ا٥ب٧يؤٜ هذا تٵؾ ٩رو

بِٸِٯّل  ٩سٴؿ، وا٥ق٥ٸد ٍـ  ، واٍـ ِريڃ ا٥س 
(1)

.  

ّتك يثبځ أنؿ ،  ٢پٕصؾ ي روايپت هٻٓء ٜٵـ رووا ٜٶٷؿ ا٫َٓپل وإن رويځ ٍپ٥ٯٶٯٶڀ

 .  ل يسٵٯقا ٩ٶف أصلً 

ٸؾ ر٘ا ٟ ٤تٿ ٓا قال ٩رويپهتؿ،  ولذا ٢پ٥ٶٮر ٩ٶ٧ف إ ـ ّأ  .  ،ٓ  ٟإ ٤تٿ ا٥تد٥ٸس ي ا٥بحڂٜ 

ا٥راوي ا٥ذي ِپءت  هذا وا٥ٯٶٯٶڀ ٜٶد آتٲد٩ٞ ي إصؾ ٩ـ ٧َف ا٥رواة ا٥ذيـ هؿ دون

 .  وأ٩پ آتٺْرون ٢ل َتجپوز ٤قنپ ٩ـ صٶٸع ا٥راوي ٹٱسف،  أداة ا٥ٯٶٯٶڀ )ٜـ( ٍٯده

                                                 
 ( إٓ ي روايتف ٜـ إوزاٜل ٤م َٲدم.1)
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أ٤پن ٙٯبڀ يٱرق ٍٞ أْٖين :  ٘ٺ٥ځ أٍپ ا٥ق٥ٸد، ٣رأت ٍخط هٵد ٍـ يٸك :  الپ٤ؿ٣پل 

  . (1/364ش)ذح ا٥ٯٴؾ. » اهـ.  ٓ يٱر٣قن ٍٸٶٷم ؿأدر٤ځ ا٥ٯٴمء وه:  ٢ٲپل؟  وٜـ

 ٍؾ ٩ٶٷؿ ٩ـ ٤پن يتسپهؾ ي ا٥تحديڂ ، ٢ل ٍد ٥ٴبپّڂ ٩ـ ا٥تٵٯـ وٜدم إْذ ٍپ٥ٮپهر .

ٍٓـ ش٢تح ا٥بپري».  ذ٤ر اإل٘مٜٸٝ ٜـ ا٥٪پ٩ٸٞ وا٧ٓيٞ أنؿ يتسپهٴقن ي ا٥تحديڂ٢ٲد 

 ( .3/54رِٿ )

،  يستٶٳر دْقل ا٥تحديڂ ي ٤ثٕ ٩ـ إ٘پٹٸد أمحدو٤پن :  و٣پل اٍـ رِٿ رمحف الل

وّٸٶئذ ٢ٸٶبٰل ا٥تٱ٭ـ لذه :  و٣پل ،ُؿ ذ٤ر ٥ذ٥ؽ أ٩ثٴڀ  -ذ٤ر ا٥سمع : يٯٶل  - هق ْ٭ٺ: ويٲقل 

 .  (1/369) شذح ا٥ٯٴؾ».  ، وٓ يٰٗ ٍٵجرد ذ٤ر ا٥سمع وا٥تحديڂ ي إ٘پٹٸد ا٩ٕقر

: ٢پٹٮر ٍٯد هذا ٢ٲد ذ٤رت ٥ؽ ٘بٯڀ ممـ وصٱقا ٍٳثرة ا٥تد٥ٸس ٜٶد آتٺْريـ  ٣ٴځ

وهٻٓء  - ٩ـ ١ٕ َٱتٸش وٓ تر   ، واٜتٵدهؿ ٩ـ ٍٯدهؿ ٍـ ا٥ٯجٵلااٍـ ّجر و٘بط ٤پ٥ٯلئل و

، ٍٶپء  صٱقا ٍف، ٢ٷؾ ٩ثؾ هٻٓء يرد ّديثٷؿ ٓجرد وصػ ْپٚئ وُ  ا٥سبٯڀ ممـ أ٤ثروا ٩ـ آرويپت

 .  ، وٍٶپء ٜٔ ٜٶٯٶڀ و٣ٯځ ممـ دونؿ ٓ ٩ٶٷؿ ٜٔ ٢ٷؿ ٘ٲٸؿ
 :  )٢لن يد٥س( ٢ٕيدون أّد أ٩ريـ:  پ٥قا٢پٕئٵڀ آتٲد٩قن إذا ٣:  وٍپلٵٴڀ

 .  ، و٢ؼ اص٭لح آتٺْريـ ٹف ٍٵٯٶك ٹدرة ا٥تد٥ٸسأ، أو  ٹف ٍٵٯٶك اإلر٘پل وهق ا٥ٰپ٥ٿأإ٩پ 

 .  َٯپرض ا٥قصؾ واإلر٘پل:  و٤ذ٥ؽ ي ٩سٺ٥ڀ

وٓ ،  يرِحقن آت٫ؾ آت٫ؾ وآر٘ؾ صحٸحپً  ٢پٓتٺْرون ٜپدة إذا ٤پن ٛپهر اإل٘ٶپديـ

 .  اإل٘ٶپد آر٘ؾ ٜٴڀ يرد بپ اإل٘ٶپد آت٫ؾ يٯتٖون

، ويٶٮرون  ، ٍؾ يدر٘قن اإل٘ٶپديـ ل يٳٵقن ٜٔ هذا ٦ٍء ٩ٲد٩پً ٢،  آتٲد٩قنأ٩پ 

 .  ، ٥ٲرائـ حقن ٤ل اإل٘ٶپديـَي٫ِح  ، و٣د  ، ٢ِٕحقن ٩پ د٥ځ ا٥ٲريٶڀ ٜٔ َرِٸحف ا٥ٲرائـ آحتٱڀ بم

َ:  ٬لٿلثالًَ

 .  طا٥زهري ٜـ ا٥زهري ٜـ أيب هريرة ٜـ ا٥ٶبل ّديڂ يرويف ٍٯض أصحپب 

 .  طا٥زهري ٜـ ا٥ٶبل ويرويف ٍٯض أصحپب ا٥زهري ٜـ 
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، و٩ـ ّٸڂ َٲديٵٷؿ ي  ، إٟ ا٥رواة ٜـ ا٥زهري ٩ـ ّٸڂ ٤ثرهتؿ ٢پٓتٲد٩قن يٶٮرون

 .  . ُؿ يرِحقن ، و٩ـ ّٸڂ ٣ربؿ ٩ـ ا٥زهري ، و٩ـ ّٸڂ َٲديٵٷؿ ي ٩لز٩ڀ ا٥زهري الٱظ

حقن ٤ل اإلو٣د يَ  :إن ا٥زهري ٤پن ٩رة يٶ٪ط ٢ٕويف ٜـ أيب هريرة ٜـ  ٘ٶپديـ ٢ٸٲق٥قن٫ِح 

 .  ٩بپذة ٓ يذ٤ر أٍپ هريرة ي ا٥سٶد ط، ٢ٕويف ٜـ ا٥ٶبل  ، و٩رة يٳقن ي ّپل ٩ذا٤رة أو ٢تٸپ ط ا٥ٶبل

ُْٓخَتٴِ  ، ٢ل يٯتٖون هذا ٤ٴف أ٩پ آتٺْرون : ، ٣پ٥قا  پتي ا٥زهري ُٲ ِٞ ٱَ ، ٢ټذا ٤پن ٤ل ا

 .  ، وهل ٩ٲبق٥ڀ آت٫ؾ زيپدة ُٲڀ

! ٩ـ هق ا٤ٕثر  ! ٩ـ هق إوُؼ ، ٩ـ هق إّٱظ ٢ل يٴتٱتقن إٟ ٩ٶز٥ڀ ا٥رواة ٜـ ا٥زهري

 .  آت٫ؾ ي٥ٳٶف ٓ يٻُر ،آر٘ؾ صحٸحًپ ٤ذ٥ؽ  و١پ٥بٷؿ يٯتٖ !. ! ٩ـ هق ٍٴدي ا٥زهري ٩لز٩ڀ

، ٢ټن ٥ٴحذاق  ُٞ ٍ٭ريٲڀ إصق٥ٸٞٚريٲڀ آحد  إن اٍـ ا٫٥لح ْٴط هٶپ :  ٣پل ا٥بٲپٜل

: وذ٥ؽ أنؿ ٓ  ، وهق ا٥ذي ٓ يٶبٰل أن يٯدل ٜٶف ٩ـ آحدُٞ ي هذه آسٺ٥ڀ ٹٮرًا آْر ل يٳف

 .  (99)ص  شا٥ٶٳځ ا٥ق٢ٸڀ ٍم ي ذح ا٥ٕٱٸڀ»اٹٮر .  وإٹم يدورون ي ذ٥ؽ ٩ع ا٥ٲرائـ، ٍحٳؿ ٩٭رد  يٳٵقن

 صٶٸع آتٺْريـ ي هذا :و٩ـ ا٩ٕثٴڀ ٜٔ 

١ٸلن أ٘ٴؿ وٜٶده  أن  : »  طٜـ ا٥زهري ٜـ ٘پل ٜـ اٍـ ٜٵر ٜـ ا٥ٶبل  ٩ٯٵرّديڂ 

 .  ش٠َٜة ٹسقة
 .  هذا ّديڂ ٩ٯؾ ٍپإلر٘پلو

 .  ث ٍف ٍپ٥ب٧ة أْ٭ٺ ٢ٸف ٢قصٴف، وٓپ ّد   ث ٍف ي ا٥ٸٵـ ٢ٺر٘ٴفًا ّد  ٩ٯٵر٢ټن 

 .  ةٍپ٥ٸٵـ أصح ٩ـ ّديثف ٍپ٥ب٧ ٩ٯٵروّديڂ 

 .  الديڂي هذا  اً ٩ٯٵرو٣د ْپ٥ػ الٱپظ ٩ـ أصحپب ا٥زهري 

٫حٸح أمحد٣پل  ٴٸف : ٥ٸسٍ  ـ  يٲقل ٜبد ا٥رزاق، ٤پن  وا٥ٯٵؾٜ   .  ٜـ ا٥زهري ٩ر٘لً  ٩ٯٵر:ٜ 

ڀأٍق :  و٣پل َٜ  .  آر٘ؾ أصح:  وأٍق ّپَؿ ُزْر

 .  ١ٕ هٱقظ الديڂهذا :  ا٥بخپريو٣پل 

 .  (3/192) شَٴخٸص البٕ»اٹٮر .  ر٩ٯٵَوِهَؿ ٢ٸف :  ٩سٴؿو٣پل 
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 .  و٤ذ٥ؽ ي ٩سٺ٥ڀ َٯپرض ا٥ق٣ػ وا٥ر٢ع.  وا٥ٕبپين، واٍـ ٤ثٕ ، وصححف اٍـ ا٥ٲ٭پن ا٥ٱپد 

و١ٕه ٩ـ الٱپظ يدور ٜٔ اٜتبپر ٣قل إوُؼ ي ذ٥ؽ  أمحدو٤لم :  ٣پل اٍـ رِٿ

  . (2/82) شذح ا٥ٯٴؾ».  اهـ ... أي٬پً  -وإّٱظ 

ا٥ٶٮر وِد أن هذا آْتلف ٩بٶل ٜٔ اْتل٢ٷؿ ي َٲرير ا٬٥قاٍط  ٩ٯـ٢ٵـ أ:  وٍپلٵٴڀ

، هذٍځ ٜٶد آتٺْريـ ٍٶپء  ، ٢پٓتٲد٩قن يسٕون ٜٔ ٣قاٜد ا٥تل ٜٴٸٷپ ٩دار ا٥ت٫حٸح وا٥ت٬ٯٸػ

 .  ، وّؾ هٴٷپ ٣قاٜد ِديدة ، أو أ١ٱٴځ ٜٔ ٢ٷٵٷؿ

 ش. ا٥ٳٱپيڀ»ٵدهؿ ٤تپٍف ِؾ ٩ٯت ، وذ٥ؽ أن آتٺْريـ ٩ـ ٍٯد اخل٭ٸٿ ا٥بٰدادي

واخل٭ٸٿ
(1)

ٕ   اٙتٷرأول ٩ـ  ،  الديڂ، ٢خٴ٭ف ٍٺ٣قال ١ٕ أهؾ   ٩ٶٷڃ آتٲد٩ٜٞٶف أٹف ١

، و٥٭پٓپ  ، و٩ٯٴقم أن هذه ا٥ٲقاٜد إٹم َٻْذ ٜـ آحدُٞ ا٥ٶٲپد ٩ـ ا٥ٱٲٷپء وإصق٥ٸٞ وآتٳٴٵڀ

 .  إٹم يٻْذ ٤ؾ ٜٴؿ ٜـ أهٴف : ٣ٴٶپ
 

٥ٴٶپس ٩ذاهٿ ي اْتلف  شا٥ٳٱپيڀ»إن اخل٭ٸٿ َٶپ٣ض ٢ذ٤ر ي ٤تپب ُؿ ):  ٣پل اٍـ رِٿ

إٹم هل ٩ٺْقذة ٩ـ ، ٤ٴٷپ ٓ َٯرف ٜـ أّد ٩ـ ٩تٲد٩ل الٱپظ ، ووصٴف  الديڂا٥رواة ي إر٘پل 

٤م ٹ٧ه آتٳٴٵقن و٤ثٕ ٩ـ ، ُؿ إٹف اْتپر أن ا٥زيپدة ٩ـ ا٥ثٲڀ َٲبؾ ٩٭ٴٲًپ ، ٤تٿ آتٳٴٵٞ 

 .  (2/82) شذح ا٥ٯٴؾ». هـ اش. تٸٸز آزيد » پ٥ػ ٢٧َف ي ٤تپب وهذا خي ،ا٥ٱٲٷپء

 ٣ٴځ: وهٻٓء ٥ٸسقا أهؾ هذا ا٥٪ٺن .

، يٯقل أ٤ثرهؿ ٜٔ  ٩زِپة الديڂرأيځ ٬ٍپٜڀ أ٤ثر ا٥ٱٲٷپء ي :  و٣پل اٍـ القزي

 ا٥تحٲٸؼ ي أّپديڂ» . ، ويٲٴد ٍٯ٬ٷؿ ٍٯ٬ًپ ٢ٸم يٶٲؾ ، ويٯرض ٜـ ا٫٥حپح أّپديڂ ٓ ٫َح

 ( .1/22) شاخللف
 

 

 

ريض  ٍپبٜ  ف ، وإٹم ذ٤رت ٹُتَٱپً  ا٥ق٥قج ٢ٸف يتسعوٍپلٵٴڀ ٢ٷذا    . ٥ئل ي٭قل آبحڂ،  ممپ يتٯٴؼٍ 
 

 

 

 :  درَُّٻلََّضڈلرَاٯلتَيتَِا٦لََْڈلُلَٻل٫ََلَْإََِ-7

 

                                                 
ِرْير ا٥٭ٖي ( و٥ٯؾ  أول ٩ـ ٤پن ٣دوة آتٺْريـ ي ٩ٶٷ1) َِ ، و٩ـ أهؾ ا٥ٯٴؿ ٩ـ -رمحف الل  -جٷؿ هق اٍـ 

ه ي ا٥ٱٲٷپء ٓ يٯٴف ي صٯٸد آحدُٞ .   يٯد 
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وإن ، إذا َٱرد ٍف واّد  الديڂأ٤ثر الٱپظ آتٲد٩ٞ ٢ټنؿ يٲق٥قن ي : وأ٩پ  ٣پل اٍـ رِٿ

، ا٥ٴٷؿ إٓ أن يٳقن ممـ ٤ثر ّٱٮف  ، ويٯٴقن ذ٥ؽ ٜٴڀ ٢ٸف ت ْل٢ف أٹف ٓ يتپٍع ٜٴٸفل يرو ا٥ثٲپ

 ، ، ورٍم يستٶٳرون ٍٯض َٱردات ا٥ثٲپت ا٥ٳبپر أي٬پً  واٙتٷرت ٜدا٥تف وّديثف ٤پ٥زهري وٹحقه

 .  ، و٥ٸس ٜٶدهؿ ٥ذ٥ؽ ضپٍط ي٬ب٭ف ولؿ ي ٤ؾ ّديڂ ٹٲد ْپص

 ( .2/26) شذح ا٥ٯٴؾ»اٹٮر .  آتٲد٩ٞ الديڂٜـ أئٵڀ وذ٤ر أن هذه ا٣ٕقال ٤ٴٷپ ٓ َٯرف 
 

ٍُ :َ ٮلحديڌل ِٝ ٣پل دَ ٜبد ا٥رمحـ ٍـ  ريض  ٩پ٥ؽّدُٶل أيب ٜـ أٹس ٍـ : يؾ ٍـ ٩ٸرسة ا٥ٯٲٸ

ـََ » : ط٣پل ا٥ٶبل : ٣پل  ، الل ٜٶف َٳِل ََأْهپل٨َِل ََوَٚلؾي ٦ََلزي َهللِ َاٯْلټُلْرآنَِ اٯلڀليڈلسََِإِني ََأْهَؾ ََوإِني َا ، ََأْهُؾ هللَ:

ُتفَُ  .  شا٥ٳٖى»ي  ا٥ٶسپئلو،  ٍـ ٩پِفوا،  ا٥دار٩لو،  أمحدو،  ا٥٭ٸپ٥زأْرِف ش. ََوَٜلڈلصي

           ٩پ٥ف ي ٤تٿ ا٥سٶڀ ١ٕ ُلُڀ ، ، وهق ٩ِٲّؾ  وٜبد ا٥رمحـ ٍـ ٍديؾ ٍـ ٩ٸرسة ٓ ٍٺس ٍف

 .  أّپديڂ

،  ٜرف ٍحٵؾ إْبپر، و٥ٳثرة ا٥رواة ٜـ أٍٸف ممـ  ، ٥ٲٴڀ ّديثف و٩ثٴف ٓ يتٵؾ َٱرده

، و٥ق ٤پن ٜبد ا٥رمحـ ٍـ ٍديؾ ٩ٳثرًا وُٲڀ  ، ٫ْقصًپ واّتمل ْ٭ٺ ٜبد ا٥رمحـ وارد وآٜتٶپء بپ

 .  ٫ْقصًپ وهق ٩ـ أهؾ ٍٸځ ٍديؾ ٍـ ٩ٸرسة، ن ٩ثٴف يٵٳـ َٱرده : إ٥ٲٴٶپ 

ـُ ٍـ أيب ِٯٱر ٜـ ٍديؾ ٍف وَپٍع ٜبَد ا٥رمحـ ٍـ ٍديؾٍ   .  ا٥دار٩لأْرِف .  ، الس

 .  الديڂوالسـ ٍـ أيب ِٯٱر ٩ٶٳر 

 .  ٢ٵـ ٤پن ّپ٥ف ٩ثؾ )السـ ٍـ أيب ِٯٱر( ٓ يٯتٖ ٍف:  ٣ٴځ

 :  و٥ف ٚريؼ أْرى

ْٯبِل ، ُٶپ ٜپ٩ر  ، ُٶپ نپ٥د ٍـ ٘ٯٸد ٩ـ روايڀ اخلٴٸؾ ٍـ ز٤ريپ ريض  ، ٜـ ا٥ٶٯمن ٍـ ٍ٪ٕا٥٪ 

 .  ش ٍٰٸڀ ا٥بپّڂ »أْرِف الپرث ٍـ أيب أ٘پ٩ڀ ٤م ي  .ٜٶف ٩ر٢قًٜپ  الل

 .  ، ونپ٥د ٍـ ٘ٯٸد ضٯٸٱپن . اخلٴٸؾ ٍـ ز٤ريپ هذا إ٘ٶپد ٩ٶٳر ٓ أصؾ ٥ف 

ٜـ ا٥ٶبل  ، ، ٜـ اٍـ ٜٵر ، ٜـ ٜبد الل ٍـ ديٶپر ٜـ ا٥ثقري، ٍـ رٍٸٯڀ  َضْٵَرة:َ وٛلديڌل
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 .  شٳلـَٳلپلؽَذاَرٛلؿَْلرم٬َلځلقَٛلرَ» : ٣پل ، ط

 .  ا٥ٶسپئلو ا٩ٗ٥ذيو أمحدو٣د ا٘تٶٳره .  ٍع ٜٴٸفوهق ُٲڀ ول يتپ، ٍـ رٍٸٯڀ  َضْٵَرةَٱرد ٍف 

 .  وٙٯٸٿ إرٹپؤوط، وا٥ٕبپين ، واٍـ ا٤ٗ٥مين ، وصححف اٍـ ّزم 

َ : ټلڈلًَپلََٷلَْٳلََُڊلَِټلََاٯلثَىَةَِڈلدََيََزََِڈلدَُـٿلََـتَِا٦لََْ-5

ٔ ٣بقل زيپدة ا٥ثٲڀ ٩٭ٴٲپً  تٺْرونٜ  ٲڀ  : ، و٩پ أ٤ثر ٣قلؿ وٓا  .  ق٥ڀوزيپدة ا٥ثٲڀ ٩ٲب، زادهپ ٢لن وهقُ 

آحدُٞ أٹف  اا٫٥حٸح ٍؾ ا٫٥قاب ا٥ذي ٜٴٸف ا٥ٱٲٷپء وإصق٥ٸقن وهٲٲق:  ٣پل ا٥ٶقوي

،  ٕٹف زيپدة ُٲڀ: ، ّٳؿ ٍپ٥ر٢ع وا٥قصؾ  ، أو ٩قصقًٓ و٩ر٘لً  ٩ر٢قًٜپ و٩ق٣ق٢پً  الديڂإذا روي 

  . ٢ع وا٥قاصؾ أ٤ثر أو أ٣ؾ ي الٱظ وا٥ٯدداو٘قاء ٤پن ا٥ر

ول يٲؿ  -زٜؿ -آحدُٞ(  ا و٩ـ ٘مهؿ )هٲٲق٥ٞٱٲٷپء وإصق٥ٸ٤ٸػ اٜتٵد ٣قل ا ٢پٹٮر

 .  ٥ألئٵڀ آتٲد٩ٞ ا٥ذيـ هؿ أهؾ ا٥تحٲٸؼ ي هذا ا٥ٱـ ٜٔ الٲٸٲڀ وزٹپً 

، ٜـ ٜٵر ٩ق٣ق٢ًپ ي  ٩َْٯَدان، ٜـ  ، ٜـ ٘پل ّديڂ ٣تپدة ٩سٴؿوأْرج :  ا٥دار٣٭ٶل٣پل 

 .  ا٥ثقم وا٥ب٫ؾ ٩ـ ّديڂ ٙٯبڀ وه٪پم

 .  ػ ٣تپدة ي إ٘ٶپده ُلُڀو٣د ْپ٥

لً  ، ، ٜـ ٜٵر : ٜـ ٘پل ٍـ أيب الٯد ٢رووه َ٘  .  ٩ُْر

ول يذ٤ر ٢ٸف ٘مٜف ، ، ٢ټٹف يد٥س  و٣تپدة وإن ٤پن ُٲڀ وزيپدة ا٥ثٲڀ ٩ٲبق٥ڀ ٜٶدٹپ:  إٟ أن ٣پل

 .  (1/371) ٥ٴدار٣٭ٶل شاإل٥زا٩پت وا٥تتبع».  ٢پٙتبف أن يٳقن ٍٴٰف ٢رواه ٜٶف ، ٩ـ ٘پل

َقََاٯلتَيَ-4 َوَََڈلِتَٹلََڈلٗلََتََڈلٝلَُڌلَٗلَِيَْڈلدََِٛلَإَََقلََِ٭لّضَُِٔلََع٢َُلُّ َ : داهَِقََاٯلٴلي

، و٣د رأيځ آتٺْريـ ٤ٺن  ٙٸئپً  الديڂوٜٶد آتٲد٩ٞ ٣د َٳقن ٤ثرة ا٥٭رق ٓ َٱٸد 

 .  ٳثٕا٥، واٹٮر ٤تبٷؿ ىد ٩ـ هذا  حفَي٫ِح  ن أو أ٤ثر ّتك اّدهؿ ٓ ي٫دق أن يٳقن ٥ٴحديڂ ٘ٶدوا

، وأٹف ٥ٸس لذا  ، أو ٩ٯٴق٥ڀ َٯددت ٚر٣ف َبٞ ٍٯد ا٥تحٲؼ أنپ ٩ٶپ٤ٕ ٢ٳؿ ٩ـ ّديڂ

 .  ، َرِع إ٥ٸف ٤ؾ أ٘پٹٸده ا٥تل ٍدت ٩تٯددة ٘قى إ٘ٶپد واّد ٓ ُيْٯَرُف ١ٕه الديڂ
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٬َلچلَِذاَڃُلټِلَرَ ﴿:  ي ٣قل الل ٜز وِؾ -ٜٶٷم ريض الل -ٜـ اٍـ ٜبپس ، ٜ٭ٸڀ ا٥ٯقي :ٮلحديڌل

٤ٸػ أٹٯؿ وصپّٿ ا٥ٲـرن :  - ط – ٣پل ر٘قل الل:  ٣پل ﴾ ٦َلِِضٟلاٯلَؽَيقٳلئٍذََيقٌم٬َلذَ*ٔلَاٯلڀليڈل٭ُلقِرَ

َّ ، ؿ ا٥ٲرن ٲَ ٣د ا٥تَ   يـپ ر٘ـقل الل:  - ط -٢ٲپل أصحپب هٵـد !  ؟ ٶك ِبٷتف ّتك يٻ٩ر ٢ٸٶٱخو

 .  "َق٤ٴٶپ ٜٔ الل ، وٹٯؿ ا٥ق٤ٸؾ ّسبٶپ الل:  ٣ق٥قا:  ٣پل؟  ٢ٳٸػ ٹٲقل

 .  ٩ـ هذا ا٥قِف ا٥٭ٖاينو ش ٩سٶده »ٍـ ّٶبؾ ي  دأمحرواه :  ٣پل ا٥بقصٕي

ي  ا٩ٗ٥ذيوشصحٸحف»ي  ّبپن، رواه اٍـ  و٥ف ٙپهد ٩ـ ّديڂ أيب ٘ٯٸد اخلدري

  .  (6/98) شاتپف اخلٕة»اٹٮر ش. الپ٩ع»

ف ، أْرِف ا٩ٗ٥ذي . ٯٸدٍ  ـ أيب٘  ٭ٸڀٜ  ـٜ  ٙپر إ٥ٸف ، هق ٩ـ ٹٱس ا٥٭ريؼ ،ٜ   ٣ٴځ : وٙپهده ا٥ذي أ

 !.  يٯد ٙپهداً  ٢ٳٸػ

 .  ، وأٍق ا٥٪ٸخ : إ٘حپق أْرِف.٩روي ٩ـ ٚرق ٜـ أيب هريرة  الديڂو

 .  واٍـ ٜدي ا٥٭ٖاينو أمحد:  ْرِف. أ وٜـ ٜ٭ٸڀ ٜـ زيد ٍـ أر٣ؿ

ٍق : و٩٪ٷقره ٩پ رواه أ إصبٷپين ٍق ٹٯٸؿ، ٥ذا ٣پل أ وٜٶد ا٥تدٍر ٢ٵردهپ إٟ ا٥٭ريؼ إوٟ

 .  شّٴٸڀ إو٥ٸپء. » ٜٵش ٜـ ٜ٭ٸڀ ٜـ أيب ٘ٯٸد اخلدريو١ٕه ٜـ ا٥ثقري ٜـ إ ٹٯٸؿ

 ... وا٥ٯمر و٢د الل الجپج:  هٵد ٍـ أيب محٸد ٜـ اٍـ آٶٳدر ٜـ ِپٍر ٩ر٢قٜپً  :َوٛلديڌل

 .  أْرِف ا٥بزار.  الديڂ

  ء.٥ٸس ّديثف ٦ٍ الديڂ٩ٶٳر : اٍـ أيب محٸد 

 .  ٙٯٸٿ ٜـ أٍٸف ٜـ ِده ٢رواه ٩ـ وِف آْر ٜـ ٜٵرو ٍـ:  و٣د اْتٴػ ي روايتف

 .  شا٥٪ٯٿ  »ي  ا٥بٸٷٲل اٹٮر. ٚٴحڀ ٍـ ٜٵرو ٜٔ ا٥قِف إول وَپٍٯف 

 .  وٚٴحڀ ٩ٗوك

َٸْٸٶَڀ وّسٶف ا٥ٕبپين ٍ٪پهد ٩ـ ٚريؼ ٜٵران ٍـ  ٜـ ٜ٭پء ٍـ ا٥سپئٿ ٜـ نپهد ٜـ اٍـ ُٜ

  . (1821)ح/ شا٥سٴسٴڀ ا٫٥حٸحڀ»اٹٮر .  ٜٵر ٍف
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 .  ٳر ا٥سٶدوالؼ أن ٙپهد اٍـ ٜٵر ٩ٶ

، ول يذ٤ر أصًل ي ا٥رواة ٜـ ٜ٭پء ٣بؾ  ، وٜٵران صپّٿ ٩ٶپ٤ٕ ٢ټن ٜ٭پء اْتٴط

 .  آْتلط

 .  ش ا٥دار٣٭ٶلأ٢راد  ».  و٣د َپٍٯف محپد ٍـ ٘ٴٵڀ ٜـ ٜ٭پء ٍف

 .  ، ول يتٵٸز ا٥سمٜپن ٥ٳـ ٘مع محپد ٍـ ٘ٴٵڀ ٜـ ٜ٭پء ٣بؾ وٍٯد آْتلط

 ومحٸد ا٥٭قيؾ وهٵد ٍـ زيپد وٜمر ٍـ أيب ٜمر يٰٴط . ا٥ُبٶَپيِنّ ومحپد إذا روى ٜـ ١ٕ ُپٍځ 

 .  و٣د ْق٥ػ ي هذه ا٥روايڀ

:  ا٥سٴقٌ ٜـ ٤ٯٿ ٣پل َضْٵَرةٜـ ٙٯبڀ ٜـ ٩ٶ٫قر ٜـ نپهد ٜـ ٜبد الل ٍـ  ١ُٶَْدررواه ٢ 

 . ٍـ أيب ٙٸبڀاْرِف أ . ، ودٜقا ٢ٺِٸبقا ، ٘ٺ٥قا ٢ٺٜ٭قا الپج وآٯتٵر وآجپهد ي ٘بٸؾ الل و٢د الل

 .  ، وروايڀ ٜ٭پء ٙپذة ٩ٶٳرة ، ٢پٓق٣قف هق آحٱقظ ٩ٶ٫قر ٍـ آٯتٵر أوُؼ وأّٱظ ٩ـ ٜ٭پء

أْبپر » ٩ر٢قٜپ. ٜبد ا٥رّٸؿ ٍـ زيد ، ٜـ أٍٸف ، ٜـ أيب ٘ٷٸؾ ٣پل : ٘ٵٯځ أٍپ هريرةورواه 

 ش ٩ٳڀ ٥ٴٱپ٤ٷل

ل القاري : ٩ٗوك. ٜبد ا٥رّٸؿ ٍـ زيد  ا٥ٯٵ 

 .  ة٩ٶٳر ٍٵتپٍٯپتَٲقيڀ ّديڂ ٬٩٭رب  وٜٴٸف ٢ٷل

أْرِف .  شٳلـَٛلِضـَإ٢لالمَاٝلرءَ٘لرٮلفَٳلڈلََٓيٹلڀلڂلف: » طٜٝ ٍـ السٞ ٜـ ا٥ٶبل :َ وٛلديڌل

 .  ا٩ٗ٥ذيو ٜٝ ٍـ الٯدو شا٥زهد»ي  َهٶ پد، و شآقٚٺ»ي  ٩پ٥ؽ

 :  ْرآو٥ف ٚريؼ 

 . شّٴٸڀ إو٥ٸپء. » رواه ا٥ثقري ٜـ ِٯٱر ٜـ ٜٝ ٩ر٘لً 

 .  وهق دء الٱظ، يق٘ػ ا٥زاهد  و٢ٸف

 :  آْرو٥ف ٚريؼ 

، ٜـ ٘ٷٸؾ  : رواه ٜبد ا٥رمحـ ٍـ ٜبد الل ا٥ٯٵري : ٘ٺ٥ځ أيب ٜـ ّديڂ ٣پل اٍـ أيب ّپَؿ

َإ٢ِْلالِمَاٝلَْْرِءََ٘لْرٮُلُفَ »:  ط: ٣پل ر٘قل الل  ، ٣پل ، ٜـ َأيب هريرة ، ٜـ أٍٸف ٍـ أيب صپ٥حا ـِ َُٛلِْض ـْ ٳِل
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 .  شَٳَلڈلَََٓيٹْلڀلڂِلفَِ

 ( .4/184) شٜٴؾ اٍـ أيب ّپَؿ».  بذا اإل٘ٶپد هذا ّديڂ ٩ٶٳر ِداً :  ٣پل أيب

، ٍؾ اٜتٖه ا٥بٯض  ٢ٲد اٜتٖه ا٥بٯض ٩تپٍٯًپ ٓر٘ؾ ٜٝ ٍـ السٞ : وهذا ٜٔ ٹٳپرَف ٣ٴځ

 .  و٥ف ٚرق أْرى أٜرضځ ٜٶٷپ . صحٸحًپ ٩ـ هذا ا٥٭ريؼ

 :  : روايڀ ٜٵر آق٣ق٢ڀ ٩ثپل آْر

ة إَ٘دي ٩پ رواه أٍق َُٓسٸ ٿ، ٜـ ٘ٯٸد ٍـ  ٣ر  ٦َلڈلَءَ»:  ٣پل ، ، ٜـ ٜٵر ٍـ اخل٭پب ا َاٯلدُّ إِني

ءٌَ َِلِءََوإَْرِضََََٓيٵْلٹَلُدَٳِلڀلُْفََرْ َاٯلِضي ٦ََلَٞلَڃَلّضڂِلىَؽَ ، ٳَلْق٭ُلقٌفََٗل٨ْلَ َ  .  ا٩ٗ٥ذيأْرِف ش.  ط َٛلتيكَُ٘لٵَل٧لى

 .  هذا ّديڂ ضٯٸػو

 .  . نٷقل ؾ ا٥بپديڀ، ٩ـ أه أٍق ٣رة إ٘دي ا٫٥ٸداوي

٤م ي شَذ٤رة ٙٸقْف»رواه اخللل ي .  وروي ٩ـ ٚريؼ الپرث ٜـ ٜٝ ٍـ أيب ٚپ٥ٿ ٩ر٢قًٜپ ٍف

 .  (2/178) ٥أل٥بپين شإرواء ا٥ٰٴٸؾ»اٹٮر .  "آٶتخٿ ٩ٶف  "

 .  وهذا ٘ٶد ٍپٚؾ

 .  ٩تٷؿ ٍپ٥ٳذب:  الپرث ٍـ ٜبد الل إٜقر

 آَُسٸ ٿ٘ٵٯځ ٘ٯٸد ٍـ :  ٶل ٙٸخ ٩ـ أهٝ ٣پلوروي ٩ـ ٚريؼ ٜٵرو ٍـ ٩سپ٢ر ّدُ

أْرِف ٣بٴٷپ إٓ ٤پٹځ ٩ٯٴٲڀ ٍٞ ا٥سمء وإرض .  ط٩پ ٩ـ دٜقة ٓ ي٫ٔ ٜٔ ا٥ٶبل :  يٲقل

 .  ش ط٬٢ؾ ا٫٥لة ٜٔ ا٥ٶبل » إ٘مٜٸؾ ا٥ٲپيض ي 

 .  ، و٩ٲ٭قع وهذا ٘ٶد ٍپٚؾ

 .  الديڂ٩ٶٳر  : ، ويٲپل ٍـ ٩سپور ٜٵرو ٍـ ٩سپ٢ر

 .  ضٯٸػ:  و٣پل أٍق ّپَؿ،  " الديڂ٩ٶٳر  ":  ا٥بخپري٣پل 

 .  نٷقل:  وا٥٪ٸخ

 .  آَُسٸ ٿُؿ هق ٩ـ ٤لم اٍـ 

٘لم ٍـ ٘ٴٸمن ّدُٶپ ٣ٸس ٜـ أيب إ٘حپق ٜـ الپرث ٜـ ٜٝ  : وروي ٩ـ ٚريؼ
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 ش.  ا١ٗ٥ٸٿ» ، وإصبٷپين ي  ش آٶتٲك ٩ـ أّپديثف» رواه اٍـ وٴد ي .  ٩ر٢قٜپً 

 .  إ٘ٶپد ضٯٸػ ِداً  وهذا

 .  . ٩تٷؿ ٍپ٥ٳذب ، هق اٍـ ٜبد الل إٜقر الپرث

بِٸِٯّل وأٍق إ٘حپق   .  ، ل يسٵع ٩ـ الپرث إٓ أرٍٯڀ أّپديڂ وا٥بپ٣ل ٤تپب ا٥س 

 .  : ضٯٸػ ، وهق اٍـ ا٥رٍٸع و٣ٸس

 .  : ضٯٸػ ، هق آدائٶل ا٥رضير و ٘لم ٍـ ٘ٴٸمن

:  َضْٵَرةٍـ  ٜپصؿوالپرث أيب إ٘حپق الَْٵَداين ٜـ  ؼوروي ٩ـ وِف آْر ٩ق٣ق٢ًپ ٩ـ ٚري

ٔ هٵد وآل هٵد »  ٜٔ ّتك ي٫ ٜپء هجقب  ٖاين ي  ش. ط٤ؾ د و٘ط»رواه ا٥٭  ش.  ٙٯٿ اإليمن»ا٥بٸٷٲل ي ، و شٕا

  . و آق٣قف أٙبف

ٜـ  ٩َْٯَدانإٍراهٸؿ ٍـ إ٘حپق ا٥قا٘٭ل ٜـ ُقر ٍـ يزيد ٜـ ْپ٥د ٍـ :  وروي ٩ـ ٚريؼ

ي  ّبپنأْرِف اٍـ ش.  طا٥دٜپء هجقب ّتك ي٫ٔ ٜٔ ا٥ٶبل : »  -٩ر٢قًٜپ -ذ ٍـ ِبؾ ٩ٯپ

  . َرجڀ إٍراهٸؿ ٍـ إ٘حپق ا٥قا٘٭ل شا٬٥ٯٱپء»

 .  ٍپٚؾ إ٘ٶپدوهذا 

 .  الديڂإٍراهٸؿ ٍـ إ٘حپق ا٥قا٘٭ل ٩ٶٳر 

، ٜٔ ٣ٴڀ  تيروي ٜـ ُقر ٩پ ٓ يتپٍع ٜٴٸف و ٜـ ١ٕه ٩ـ ا٥ثٲپت آٲٴقٍپ ":  ّبپن٣پل اٍـ 

 .  "روايتف ٓ يقز آّتجپج ٍف 

 .  (1/87) شالرح وا٥تٯديؾ » .  و أورده اٍـ أيب ّپَؿ ٢ٴؿ يذ٤ر ٢ٸف ِرًّپ و ٓ َٯديلً 

:  ّدُٶل ٜٵر ٍـ ٜٵرو ٣پل:  هٵد ٍـ ّٱص ّدُٶپ الراح ٍـ ٩ٴٸح:  وروي ٩ـ ٚريؼ

ٮلپلفَْلجقبَٛلتكَيٽلقنَأوٯلفَٙلڀلڈلء٦َلٞلََاٯلد٦لڈلء: »  ط: ٣پل ر٘قل الل  ٘ٵٯځ ٜبد الل ٍـ ٍرس يٲقل

  . ا٥ٶسپئلأْرِف . ش ،َٙلؿَيد٦لق٬َلڂلِضتجڈلبَٯلد٦لڈلئف طوَصالة٦َلٞلَاٯلڀلّضلَ ، اهلل٦َلزَوٚلؾ

 .  هٵد ٍـ ّٱص ا٥ٮپهر أٹف ا٥قصپيب الٵيص أٍق ٜٝ

 ( .2/237) شالرح وا٥تٯديؾ».  ، ٩ٗوك ٥ٸس ٫ٍدوق

٩ـ ش٩سٶد ا٥ٱردوس » ه ا٥ديٴٵل ي . روا هٵد ٍـ ٜبد ا٥ٯزيز ا٥ديٶقري:  وروي ٩ـ ٚريؼ
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 ( .222ص )ش ا٥ٲقل ا٥بديع»اٹٮر .  ّديڂ أٹس

 .  الديڂ٩ٶٳر  ش:ا٬٥ٯٱپء » ٣پل ا٥ذهبل ي :  هٵد ٍـ ٜبد ا٥ٯزيز ا٥ديٶقري

ٍٓـ ّجر ش٢تح ا٥بپري».  وورد ٥ف ٙپهد ٩ر٢قع ي ِزء السـ ٍـ ٜر٢ڀ:  و٣پل اٍـ ّجر

(11/169)  . 

 .  ٍـ ٜبٸد ٬َ٢َپ٥َڀ، ويٰٶل ٜٶف ّديڂ  ٸػضٯ پلديڂ: ٢ وٍپلٵٴڀ

ْٸَقةرواه  ْيحٍـ  َّ ِٵَع  ، ٣پل ٍـ ٜبٸد ٬َ٢َپ٥َڀ الٶبِل ٜـ ٜٜٝـ أيب هپٹئ ٜـ أيب  ُذَ َ٘  :

قُل الل  ُ٘ دِ  طَر ْ ُيَٵج  ق َل ُٜ لً َيْد ُِ (1) الل َر
َٔ ا٥ٶ بِل   َٜ ْ ُي٫َؾ   قُل الل  ط، َوَل ُ٘ ٦َلِجَؾَ: » ط، ٢ََٲپَل َر

پهُ شَذاهََ َٜ ُُؿ  َد ََأَٛلُدٮُلؿَْ : » ، ٢ََٲپَل ٥َفُ  ،  فَِ ، إَذاََصٞلي َ ، َواٯلثيڀلڈَلِء٦ََلپَلڂلْف٬َََِلپْلڂَلّْضَدأَٗلِتَٿْلِجڂلِدََرٗلى ٦ََلَٞلَاٯلڀليّضِلى َُيٵَل٧لى ُٙلؿي

٣ََلڈلءَََ، ط َٗلَِِل ََٗلٹْلَدُه ََيْد٦ُلق ،  ا٥بزار، و ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و أمحدأْرِف .  شَُٙلؿي

 .  ا٥بٸٷٲل، و الپ٤ؿ، و ّبپن، واٍـ  ٍـ ْزيٵڀ، وا ا٥٭ٖاينو

 و٣پل ا٩ٗ٥ذي : ّديڂ ّسـ صحٸح.

 .  ٢َْٴَٸْبَدأ ٍَِتْٵِجٸِد الل:  َو٣َْق٥ُفُ 

َٱپ»ا٥ٲپيض ٜٸپض ِي  ٘پ٣ف َوُرِوَي :  ٣َپَل .  ٍِتَْحِٵٸِد الل:  ، َو٣َپَل ٢ِٸفِ  ا٩ٗ٥ذي٩ـ ٚريؼ  شا٥٪ 

 ِ ْٕ ـْ ١َ ٶَدِ  ٩ِ  .  (2/321) شٹ٫ٿ ا٥رايڀ»اٹٮر .  َوُهَق َأَصح   ، ٍَِتْٵِجٸِد الل:  َهَذا ا٥س 

َ : ٨ْلَڂلَيّضَِِْضَػَاٯلڀلَىڂلَْٹلَِٶْلَاٯلتَيوَََِؼَڂلَْٙلَِقَْاٯلتَيَڈلةَِا٦لََرََٳلََُمََُد٦َلَََ-6

َُ :  ا٥ٶقع ا٥ثپين ٩ـ ا٥ٰٴط:  ٣پل اٍـ ا٥ٲٸؿ ػ ٯ  وُض ، ؿ ي ٍٯض ّديثف ٳٴ  أن يرى ا٥رِؾ ٣د 

، ٤م يٱٯٴف ٍٯض  ٢ٸجٯؾ ذ٥ؽ ٘ببًپ ٥تٯٴٸؾ ّديثف و٬َٯٸٱف أيـ وِد، ڂ ي ٙٸخ أو ي ّدي

 .  (62)ص شا٥ٱرو٘ٸڀ».  اهـ.  آتٺْريـ ٩ـ أهؾ ا٥ٮپهر و١ٕهؿ
ه ي ِپٹٿ وي٬ٯٱقٹف ي آْر. ٤ٺن يقُٲق، ٢ٸقُٲقٹف ي  ٢ٲد يٳقن ا٥راوي ٜٶد آتٲد٩ٞ ُٲڀ ٹسبٸپً 

 .  روايتف ٜـ أهؾ ٍٴد دون ١ٕهؿي ، أو  دون ّٱٮف ث ٩ـ ٤تپٍف، أو إذا ّد   ٍٯض ٙٸقْف دون ٍٯض

                                                 
ـِ وتٴٱڀ ِي هذا ا٥ٴٱظ ( َٶبٸف1) د الل : َلْ َيَْٵد الل : ُٹسخ ا٥ّسٶ  . ، َوَلْ ُيَٵج 
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د. و ٪ٯٸٿ ٍـ أيب محزة ُٲڀ ي ا٥زهري ضٯٸػ ي اٍـ آٶٳدر٢ ِٙ ٍْـ َرا ي ُپٍځ  ي٬ٯػ ٩ٯٵر 

، وأٍق ٩ٯپويڀ ا٥رضير  ي ٜبٸد الل ٍـ ٜٵر ي٬ٯػ، وٜبد ا٥ٯزيز ٍـ هٵد ا٥داروردي  ا٥ُبٶَپيِنّ 

 ي٬٭رب ي ١ٕ إٜٵش . 

، وروايڀ أهؾ ا٥ٯراق ٜـ ه٪پم ٍـ  ويڀ ٍـ صپ٥ح ٍـ ّدير ٜـ أهؾ ا٥٪پم ضٯٸٱڀوروايڀ ٩ٯپ

 .  ٢ٸٷپ ضٯػٜروة 

 .  ٩ٲبق٥ڀ ( ْپصڀٜـ نپهٍد )ا٥تٱسٕ أيب َٹِجٸحوروايڀ ٜبد الل ٍـ 

 .  ضٯٸػ ٥ٳٶف ي إٜٵش ُٲڀ، و٩ٶدل ٍـ ٜٝ ا٥ٯٶزي 

ُرو،  الديڂ٬٩٭رب :  ٜبد ٍـ ا٥ٯقامو َٜ ِٯٸد ٍـ َأيب  َ٘  .  ٍَڀٜـ 

 .  أ٩پ آتٺْرون ٢ل يٴتٱتقن ي ٤ثٕ ٩ـ إّٸپن إٟ هذا

 ش. َٲريٿ ا٥تٷذيٿ»ٕن ٩ٯتٵدهؿ  : ٫ْقصًپ آٯپسون

يتٯٴؼ  ٓپ٩ـ ١ٕ ٩راٜپة ش َٲريٿ ا٥تٷذيٿ»ي  ذ٤ر الٳؿ ا٥ٶٷپئل ٜٔ ا٥راويو٤ثًٕا ٩پ يٳقن 

 .  ٍف ٹسبٸًپ ٩ـ ِٷڀ ا٥تقُٸؼ وا٬٥ٯػ

َ : ڈلعٷلََټلَِآڃلَْوَََڈللَِٵَلَآ٘لَىَقلَُِصَأََُطَِّضَْٶَلَٗلََُِلَاَلَْٜلَالََِ-3

 .  ّتك يثبځ ذ٥ؽ،  ٢پٕصؾ ي ُبقت ا٥روايڀ أن ا٥راوي ل يسٵع ممـ روى ٜٶف

آتٲد٩ٞ ٢ٯٔ ٩پ ٣پ٥ف  جٷقروأ٩پ :  ٣پل اٍـ رِٿ ي ٩سٺ٥ڀ اٙٗاط ا٥ٴٲپء ٥ثبقت ا٫َٓپل

 .  (2/33ش)ذح ا٥ٯٴؾ».  اهـ ... فٜٔ ٩ـ ٣پ٥ ٩سٴؿوهق ا٥ٲقل ا٥ذي أٹٳره ،ا٥بخپريٜٝ ٍـ آديٶل و

 .  ٤روايڀ ٜ٭پء ٍـ أيب رٍپح ٜـ اٍـ ٜٵر 

 .  وإٹم رآه ي ا٥٭قاف، ل يسٵع ٩ٶف :  أمحد٣پل يٸك ا٥ٲ٭پن واٍـ آديٶل و

 .  وْپ٥ٱٷؿ آتٺْرون ٫٢ححقا إ٘ٶپدهپ

 ش. ا٩ٗ٥ذي٘ٶـ » ٤م ي ا٥بخپريأٜٴٷپ  ، وروايڀ أيب إدريس اخلقٓين ٜـ ٜٵر

 . شا٥سٶـ»ي  أٍق داود٣د أٜٴٷپ  ، وايڀ أيب القزاء أوس ٍـ ٜبد الل ا٥رٍٯل ٜـ ٜپئ٪ڀور

ٍٸٶم ٹحـ ي ٘ٱر ٩ع ):  روايڀ ٘ٯٸد ٍـ ا٫٥ٴځ ٜـ ٘ٷٸؾ ٍـ ٍٸ٬پء ٣پل ّبپنوصحح اٍـ 
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 .  (... ط ا٥ر٘قل

 .  ، و٘ٯٸد ٍـ ا٫٥ٴځ َپٍٯلش٩سٴؿصحٸح »٤م ِپء هذا ي  طو٘ٷٸؾ ٩پت ي ٜٷد ا٥ر٘قل 

 .  ٩٭ٴٲپً  ٜٶف اٹٲ٭پعٌ  ىـ روٓإدراك ا٥راوي  ٜٶد آتٺْريـ ٜدمُ و

 : پ٥روايڀٜٔ ٣رائـ اّتٱځ ٍ ٢پ٘تثٶقا ٤ثًٕا ٩ـ هذه ا٥ٲپٜدة ٍٶپءً ،  وْپ٥ٱٷؿ آتٲد٩قن

ـُ ٙٸبڀ ُٜ إٹم ا٘تجپز أصحپٍُ »:  ٣پل يٯٲقُب ٍ ةدَ ٸْ بَ ٶپ أن يدْٴقا ّديَڂ أيب 
(1)

 ٜـ أٍٸف ي 

آسٶد 
ُٜ ٓٯر٢ڀ أيب ، (2) ذح ٜٴؾ » ، ش، وأٹف ل يٺت ٢ٸٷپ ٍحديڂ ٩ٶٳر ة ٍحديڂ أٍٸف وصحتٷپدَ ٸْ بَ  

 .  (1/544ٍٓـ رِٿ ) شا٩ٗ٥ذي

ُٜ  ٣ٴځ ة ٜـ أٍٸف ٢قِدوهپ ْپ٥ٸڀ ٩ـ دَ ٸْ بَ : وإٹم ٣پل الٱپظ هذا ٕنؿ َتبٯقا روايڀ أيب 

ُٜ  آٶپ٤ٕ ٍٵرويپت إصؾ أن  آٍـ أٜرف ، و ة اٍـ ٥ٯبد الل ٍـ ٩سٯقددَ ٸْ بَ ، واٹ٬ؿ إٟ ذ٥ؽ أن  أٍپ 

 .  ٩ـ ١ٕه أٍٸف

ـُ رِٿ ُٜ »:  ٥ذا ٣پل اٍ ، َٴٲپهپ  ة وإن ل يسٵع ٩ـ أٍٸف إٓ أن أّپديثف ٜٶف صحٸحڀٌ دَ ٸْ بَ وأٍق 

 .  ش، ٣پ٥ف اٍـ آديٶل و١ٕه ٜـ أهؾ ٍٸتف ا٥ثٲپت ا٥ٯپر٢ٞ ٍحديڂ أٍٸف

َُٓسٸ ٿٯٸد ٍـ ، ويٸك ٍـ ٩ٯٞ ي ٩ر٘لت ٘ ٍـ ّٶبؾ أمحد: و٤ٲقل  ٣ٴځ  .  إنپ صحپح ا

َُٓسٸ ٿ٩را٘ٸؾ ٘ٯٸد ٍـ : يٯٶل  -َٺ٩ؾ إئٵڀ آتٲد٩قن ٩را٘ٸٴف»:  الپ٤ؿ٣پل  ،  - ا
 .  (171)ص شالديڂ٩ٯر٢ڀ ٜٴقم »، ش ٢قِدوهپ ٍٺ٘پٹٸد صحٸحڀ

 .  (1/141) ش٢تح آٰٸڂ».  وٚپووس ل يٴٲف ، ّديثًپ ٥٭پووس ٜـ ٩ٯپذ ا٥٪پ٢ٯل َؾ بِ و٣َ 

 ، ، و٥ٳؿ ا١ٗرٹپ بؿ ، وهق رده ٩٭ٴٲپً  ٓتٺْريـ ي ٩را٘ٸؾ السـ ا٥ب٧ي ٩ٯروفو٤لم ا

 .  ، وٓ َرد ٩٭ٴٲپً  ، ٢ل َٲبؾ ٩٭ٴٲپً  ُؿ َبٞ أن إئٵڀ لؿ ي هذا ٩ق٣ػ ٩ٰپير

                                                 
 ريض الل ٜٶف . ( يٯٶل : اٍـ ٜبد الل ٍـ ٩سٯقد1)

 .  الديڂ آت٫ؾ( يٯٶل : ي2)
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ـُ ٜبٸد ، ٢ٴق  ط: إّٹؽ ٥تحدُٶپ ٣َپَل ا٥ٶبل  : ٣َپَل رٌِؾ ٥ٴحسـ ّدُٶل أيب ٣َپَل :  ٣َپَل الٸثُؿ ٍ

: والل ٩پ ٤ذٍٶپك وٓ ٤ذٍٶپ ، ٥ٲد ١زوُت إٟ ْرا٘پن ١زوة ٩ٯٶپ ٢ٸٷپ ُلُمئڀ ٩ـ  ، ٣َپَل  ٶُد ٥ٶپ٤ٶَځ َس

 .  (1/538) شا٩ٗ٥ذيذح ٜٴؾ »و، ( 5/452) شا٥تپريخ ا٥ٳبٕ».  طأصحپب هٵد 

 .  و٥ٳـ ي ٹٱز رء ٩ـ صحڀ هذا ٜـ السـ:  ٣ٴځ

 .  ف ا٥ثٲپت صحپح ٩پ أ٣ؾ ٩پ يسٲط ٩ٶٷپ٩ر٘لت السـ إذا رواهپ ٜٶ: و٣پل اٍـ آديٶل 

 .  ٢ٳؿ ٩ـ ّديڂ ي إ٘ٶپده السـ ا٥ب٧ي رده آتٺْرون ٍدٜقاهؿ آٯرو٢ڀ ي السـ

َ : ـتَْٿلََـاٯلََْڊلَِڈلٳلََټلََتَِا٢ْلََڈلُلَْهََإََِ-8

، وآتٺْرون ٓ يٯتٖون  ١ٕ ٩ستٲٸؿ آتـ ٥ألصقل پً وپ٥ٱ آتٲد٩قن ٓ يٲبٴقن ّديثپً 

 .  رهؿ نرد إٟ ا٥سٶد ٢حسٿا٘تٲپ٩ڀ آتـ ٍؾ ٹٮ

 .  وا٥ثپٍځ ٩ـ ا٫٥حٸح آ٪ٷقرا٥ٲرآن ي أن يٳقن آتـ ١ٕ وپ٥ػ ٓپ :  وا٘تٲپ٩ڀ آتـ

 .  ا٥ٲٶقت ي ا٥ٱجر إٟ أن ٢پرق ا٥دٹٸپ :ٮلحديڌل

 ، ٙٷرًا ٍٯد ا٥ر٤قع ط٣ٶځ ر٘قل الل  ":  ٜـ أٹٍس ريض الل ٜٶف ٣پلشا٫٥حٸحٞ » وي 

 .  "ُؿ َر٤ف ،  ٯربيدٜق ٜٔ أّٸپء ٩ـ ا٥

 .  هديف ٜٶد ا٥بٸځ طٹحر ا٥ٶبل  :َوٛلديڌل

 .  ، أٹف ٹحره ي الديبٸڀ ، ٜـ آسقر و٩روان ٍـ الٳؿ شا٫٥حٸحٞ » وي 

  . ٓ صٸپم ٓـ ل يٯزم ا٫٥ٸپم ٩ـ ا٥ٴٸؾ :َوٛلديڌل

 .  ، أٹف ٤پن يٶقي ا٥ٶٱؾ ٩ـ ا٥ٶٷپر شا٫٥حٸحٞ »  وي

َ.  تځلؿٯلََزَِڀلَْٳل٨ََلَوََٳلَِدىَتټلََاٝلََُڊلَِٿلَيئَِإَََؿَِپل٦َْلََِزَُڈلوَُجَتََوََ،ََاْلديڌلَؾَِهَْأَََْٟل٫َِلَََمَِقَْځلَُٻلَْٳلَََدََُِلَتَِا٦لََْ-9

،  الديڂ، ي ٫٩٭ٴح  الديڂ، َٯڃ ٍتٲريرات ١ٕ أهؾ  وهذه ٤تٿ آتٺْريـ ي ا٫ٓ٭ٴح

، واٍـ ّجر  ، وآ٘ٱرايٸٶل ، وا٥بپ٣لين ، وا٩ٔدي ، وا٥ٰزاٌ ، واٍـ الپِٿ ٩ـ أ٩ثپل القيٶل

 .  وأٙبپهٷؿ، تٵل الٸ

،  : ذهٿ آحدُقن إٟ ٤ذا ، ٍٲق٥ف ٜٔ هذا ٩ـ ٧َيح ١پ٥ٿ آتٺْريـ و٥ٸس أدل  
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 .  وا٫٥قاب ْل٢ف

، ٩ع ٜٴؿ إئٵڀ آتٲد٩ٞ ا٥ذيـ أ٤ثر  ُؿ أيـ يٲع ٜٴؿ آتٺْريـ ا٥ذيـ ٜٴؿ أ٤ثرهؿ ي ا٥ٳتٿ

وٜٴٴف ٘ٯڀ  الديڂؿ ي ٩ٯر٢ڀ ، وآتٲد٩قن ل ، يٺَقن ٍف ٩تك ٙپءوا ٜٴٵٷؿ هٱقظ ي صدورهؿ

 .  ّٱظ و٩ٯر٢ڀ ٍٺّقال ا٥رواة وآرويپت

٢ٺيـ ٜٴؿ ا٥ٶقوي وا٥ذهبل وا٥ٯرا٣ل واٍـ ّجر وا٥سخپوي وا٥سٸقٚل و٩ـ ِپء ٍٯدهؿ إٟ 

،  ، واٍـ ٩ٯٞ ٍـ ّٶبؾ أمحد، و ، واٍـ ٩ٷدي ا٥ٲ٭پن ك، ويٸ ، ٩ـ ٜٴؿ ٙٯبڀ ٍـ الجپج يق٩ٶپ

ڀ، وأيب  ا٥بخپري، و واٍـ آديٶل َٜ ، واٍـ أيب  ا٩ٗ٥ذي، و وأيب داود ، ٩سٴؿ، و ، وأيب ّپَؿ ُزْر

!  ؟ وأ٩ثپلؿ ا٥دار٣٭ٶلو،  ّبپنواٍـ ، واٍـ ٜدي ، وا٥ٯٲٸٝ ،  ٍـ ْزيٵڀ، وا ا٥ٶسپئلو، ّپَؿ 

 .  ٢ٷؾ ُٵڀ ريٿ ي أنؿ أٜٴؿ ٩ـ آتٺْريـ

َذ٤رة ».  بڀ أو٥ئؽ ي آٯر٢ڀ٥ٸس ي ٤بپر هدُل ز٩پٹٶپ أّد يبٴغ رَ:  و٣پل الپ٢ظ ا٥ذهبل

 ( . 726ص ) شالٱپظ

، و٣د  ، ُؿ ِپء آتٺْرون ٫٢ححقه : إن ٤پن إئٵڀ ٣د ضٯٱقا ّديثًپ ٍٯٸٶف و٘ئؾ ا٥قادٜل

، إٓ أن ا٥رِؾ آتٺْر رد هذه  ، وٍٯ٬ٷپ ٤ذا ذ٤ر إئٵڀ ي ا٥سپٍؼ أن ٥ف ٚر٣ًپ ٍٯ٬ٷپ ضٯٸٱڀ

٢قِدت ٥ف ٘ٶدًا ل ي٭ٴع ٜٴٸف  الديڂ: أٹپ ٍحثځ ٜـ  قل، و٩رًة يٲ ، ٩رًة يرد هذه ا٥ٯٴڀ ا٥ٯٴڀ

 ؟  ، ٢مذا َٲقل الٱپظ إو٥قن

، و٩ـ  ّٕنؿ ٤م ٣ٴٶپ ٣د ٜر٢قا هذه ا٥٭رق : : ا٥ٯٴمء آتٲد٩قن ٩ٲّد٩قن ي هذا ٢ٺِپب

ف : أٹ : ٩پ ِپء أن الپ٢ظ رمحف الل يٲقل ي ّديڂ آسح ٜٔ ا٥قِف ٍٯد ا٥دٜپء ا٩ٕثٴڀ ٜٔ هذا

، وهٳذا إذا ٫ّؾ ٩ـ ا٥٪ٸخ  : إٹف ّديڂ ٓ يثبځ يٲقل أمحد، واإل٩پم  ٍٵجٵقع ٚر٣ف ّسـ

: ٹحـ ٹٺْذ ٍٲقل آتٲد٩ٞ وٹتق٣ػ ي ٤لم ا٥٪ٸخ ٹپس  ٹپس ا٥ديـ ا٥ٕبپين ّٱٮف الل َٯپٟ هذا

:  ، وضٯځ ٥بٸپن أّقال ا٥رِپل ٩ثؾ ، ٢ٷٶپك ٤تٌٿ ٩پ وضٯځ ٥ٴت٫حٸح وا٥ت٬ٯٸػ ا٥ديـ ا٥ٕبپين

، ٢ٷل ٩قضقٜڀ ٥بٸپن  ، وهؿ وإن َٯرضقا ٥ٴت٬ٯٸػ ٥ٴٯٲٸٝ شا٬٥ٯٱپء»ٍٓـ ٜدي و شا٥ٳپ٩ؾ»

 : ، ٢ٶحـ ا٥ذي َ٭ٵئـ إ٥ٸف ٹٱق٘ٶپ أٹٶپ ٹٺْذ ٍٳلم آتٲد٩ٞ ، و٥ٸسځ ٍٳتٿ ٜٴؾ أّقال ا٥رِپل
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، وٓ  ٶبؾٍـ ّ أمحد٩بٴغ اإل٩پم  الديڂٕن ا٥٪ٸخ ٹپس ا٥ديـ ا٥ٕبپين ّٱٮف الل َٯپٟ ٩پ ٍٴغ ي 

 .  ، و٩ـ ِرى نرامهپ ا٥بخپري٩بٴغ 

، ٢پ٥ٲ٫د  وٹحـ ٩پ ٹٮـ أن آتٺْريـ يٯثرون ٜٔ ٩پل يٯثر ٜٴٸف آتٲد٩قن ا٥ٴٷؿ إٓ ي ا٥ٶپدر

 . ، ويٯر٢قن ٤ؿ ٥ٳؾ ّديڂ ٩ـ ٚريؼ إذا ضٯٱف ا٥ٯٴمء آتٲد٩قن ا٥ذيـ هؿ ّٱپظ الديڂأن هذا 

 .  21ص  شآٲٗح»ٍپْت٫پر ٩ـ 

دهؿ صدق ٢ٲد ٣پل ا٥ذهبل:  ٣ٴځ ،  ٩ِئتپ أ٥ػ ّديڂ ه، ٢تجُد اإل٩پَم ٩ٶٷؿ ٜٶدَ  : وَيٶُْدُر َٱر 

 ِٞ  .  ُلُڀأو ٓ يٳپُد يٶٱرد ٍحديث

د ، ، ٩پ ٜٴٵتفُ  و٩ـ ٤پن ٍٯَدهؿ ٢ٺيـ ٩پ َيٶٱِرُد ٍف َِ  شالديڂآُْق٣َِٮُڀ ي ٜٴؿ ٫٩٭ٴح ».  و٣د يُق

 ( .77)ص

ِٯُد ا٥ٶ ْجَٯَڀ أُ ، ٍؾ ٓ  وأيـ هذا ا٥ٶپدر:  ٣ٴځ ن ٤ؾ ٚريؼ و٣ػ إ:  إذا ٩پ ٣ٴځ -إن ٙپء الل  -ٍْ

، وإ٩پ َوْهٌؿ  ، أو ١ريبڀ ٢ٷل إ٩پ ٚريؼ ٩ٯٴق٥ڀ : پٯرف أن آتٲد٩ٞ و٣ٱقا ٜٴٸٷآتٺْرون ول يُ  پٜٴٸٷ

، وٜدم  ، وذ٥ؽ ٥ٲٴڀ اٚلٜٷؿ ٜٔ أ٣قال آتٲد٩ٞ پ٩ـ آتٺْريـ ٍدٜقى أن آتٲد٩ٞ ل يٲٱقا ٜٴٸٷ

 .  َتبٯٷؿ لپ
 

 

يـ، ٜـ هٵد ٍـ  ، ٜـ ه٪پم ٍـ ّسپن ٜٸسك ٍـ يقٹس ٮلحديڌل: ِٕ ، ٜـ أيب هريرة  ِ٘

أٍق و ، ا٥دار٩ل، و أمحدأْرِف ش. ،َوٳلـَا٢لتټلڈلء٬َلپلڂلټلض ٳلـَذر٦لفَاٯلټللء٬َلپلڂلس٦َلپلڂلفَ٭لٶلڈلء: » ٩ر٢قٜپً 

 .  ا٩ٗ٥ذي، و داود

 .  . و٣د َقٍع ٜٸسك ٍـ يقٹس روي ٩ـ ٚرق ٜـ ٜٸسك ٍـ يقٹس ٍف

 .  ا٥بٸٷٲل، و الپ٤ؿ، و ٍـ ْزيٵڀ، وا ، وأيب يٯٔ ٍـ ٩پِف. ٜٶد ا : ّٱص ٍـ ١ٸپث َپٍٯف ٜٴٸف
 

 

 :  صححف آتٺْرون ٩ٶٷؿ الديڂوهذا 

 .  ، وٍ٪پر ٜقاد ، وٙٯٸٿ إرٹپؤوط ، وا٥ٕبپين ، وا٥بٰقي الپ٤ؿ، و ّبپناٍـ 

 .  ف آتٲد٩قن ٍپ٥ق٣ػوأٜٴ  

 .  ٢ٯفو٣د وهؿ ٢ٸف ه٪پم ٍـ ّسپن ٢ر
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 .  زٜؿ أهؾ ا٥ب٧ة أن ه٪پ٩ًپ أوهؿ ٢ٸف:  ا٥دار٩لو٣پل 

 .  ، ٜـ أيب هريرة ر٢ٯف ، ٜـ أٍٸف ، وإٹم يروى هذا ٜـ ٜبد الل ٍـ ٘ٯٸد َي٫ِح  : ول  ا٥بخپري٣پل 

 ، ، ٜـ ٜٵر ٍـ ّٳٸؿ ٍـ ُقٍپن ٘ٵع أٍپ هريرة : ّدُٶپ يٸك ، ٣پل وْپ٥ٱف يٸك ٍـ صپ٥ح

  . (1/251) شا٥تپريخ ا٥ٳبٕ».  ٢ل يٱ٭ر ٢ټٹم خيرج وٓيق٥ڃإذا ٣پء أّد٤ؿ :  ٣پل

و٣د ،  و٘بٿ ا٥قهؿ ا٥ذي دْؾ ٜٔ ه٪پم إٹم ٤پن ٍسبٿ روايڀ ٜبد الل ٍـ ٘ٯٸد آٗوك

 .  ا٥ٶسپئلٜٔ هذا اإلٜلل اإل٩پُم  ا٥بخپريوا٢ؼ 

 .  (3131) شا٥سٶـ ا٥ٳٖى »اٹٮر .  ُؿ ذ٤ر ا٥روايڀ آق٣ق٢ڀ،  و٣ٱف ٜ٭پء:  ٢ٲپل

 َي٫ِح  وٓ  ط٩ـ ١ٕ وِف ٜـ أيب هريرة ٜـ ا٥ٶبل  الديڂهذا  يو٣د رو:  ا٩ٗ٥ذي٣پل و

 .  (721) شا٩ٗ٥ذي٘ٶـ . » إ٘ٶپده

 .  وهذا ٩ٶٷڃ ٩پٍض ٥ٴٵتٲد٩ٞ ي إٜلل ا٥روايڀ آر٢قٜڀ ٍپ٥روايڀ آق٣ق٢ڀ:  ٣ٴځ

 .  آر٢قع ٍپٓق٣قفٍؾ ٤ثًٕا ٩پ يٯ٬دون  : وآتٺْرون ٓ يٯٴقن آر٢قع ٍپٓق٣قف

 .  الديڂو٣د ْپ٥ػ ا٥ٕبپين ي إٜلل 

، ٜـ  ٍٺٹف ١ٕ هٱقظ ٥ٮٶٷؿ أٹف َٱرد ٍف ٜٸسك ٍـ يقٹس:  و١ٕه ا٥بخپريوإٹم ٣پل :  ٢ٲپل

 .  (4/53) شإرواء ا٥ٰٴٸؾ».  ه٪پم

ٓ ،  ، ٍؾ ا٥ٯٴڀ وهؿ ه٪پم ٢ٴٸسځ ا٥ٯٴڀ أنؿ ل ي٭ٴٯقا ٜٔ هذه آتپٍٯڀ، وهذا ١ٴط :  ٣ٴځ

: وآتپٍٯڀ ا٥تل ذ٤رهپ ا٥٪ٸخ ا٥ٕبپين  ش َپرخيف» ي  ا٥بخپريَٱرد ٜٸسك ٍـ يقٹس ٤م سح ٍف 

،  : ورواه أي٬ًپ ّٱص ٍـ ١ٸپث ، ٢ٲپل إٟ ٩تپٍٯڀ ّٱص ٥ٯٸسك أمحد، و٣د أٙپر  ٩ٯرو٢ڀ ٜٶدهؿ

 .  (2381) ش٘ٶـ أيب داود»اٹٮر .  ! ؟ ١ٕ هٱقٛڀ:  ٢ٳٸػ يٲپل،  ٜـ ه٪پم ٩ثٴف

، ٍؾ يٲق٥قنپ إذا ل َثبځ ا٥روايڀ ٩ـ وِف و٥ق  ؿ ٓ يٲق٥قن ١ٕ هٱقظ ٓجرد ا٥تٱردُؿ إن

٩ـ ٣ق٥ف ١ٕ  ا٥بخپري، وإٹم ٛـ ا٥ٕبپين و١ٕه أن ٩راد  ، ٍؾ هذا هق ا٥ٰپ٥ٿ ٜٶدهؿ پٚر٣ٷ َٯددت

 .  ٕٹف محٴف ٜٔ ٩ٯٶك ا٥٪پذ ٜٶده : هٱقظ هق ا٥تٱرد
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)ل يروه ٜـ :  ٩پ يٲق٥قن ، ٤ثٕاً  إصبٷپين ُٹَٯْٸؿوأٍپ  ينا٥٭ٖاوا٥بزار و ا٩ٗ٥ذيولذا َرى 

 . َٱرد ٍف ٢لن( ، ٢لن إٓ ٢لن

 .  يريدون ٹٳپرة ا٥سٶد أصلً 

٢پٕوٟ  ، ٢ٵتك وِدٹپ ّديثًپ ٣د ّٳؿ إ٩پم ٩ـ إئٵڀ آرِقع إ٥ٸٷؿ ٍتٯٴٸٴف:  ٣پل اٍـ ّجر

 .  (2/711) شا٥ٶٳځ»اٹٮر .  إذا صححف الديڂ، ٤م ٹتبٯف ي ٫َحٸح  َبپٜف ي ذ٥ؽا

، وأ٘ٴؿ  ، وأ٥زم ٥ٴسٶڀ ؽ أن آتٲد٩ٞ أصح اٜتٲپداً ٶ، ٢ل يٱقَ هذا وُٵڀ أ٩ر ي ١پيڀ إمهٸڀ

 ، ، و٥زم ا٥سٶڀ ، وٓ ريٿ أن ٩ـ ٘ٴؿ اٜتٲپده ، و٣د يستٷٞ ا٥بٯض بذا ٩ـ َٴقُپت ٜٴقم آتٳٴٵڀ

، وهق أوٟ أن يٳقن  إٟ الل، ٤پن أ٣رب  ٵڀ، وأٜرض ٜـ ِٷپٓت آتٳٴ وٚٷر الل ٣ٴبف ٩ـ ا٥بدٜڀ

 .  ٩ق٢ٲًپ ٩ٷديپً 

، ٢ٷؿ ٩ع اتپد إصقل ا٥ٯپ٩ڀ ٜٶدهؿ  وٓ يٯٶل هذا أٹف ٥ٸس ُٵڀ اْتلف ٍٞ آتٲد٩ٞ

، ٍؾ إن ٍٯض آتٺْريـ َبٯقا ٍٯض  ، ٣د يٲع آْتلف ٍٸٶٷؿ ي ٍٯض ا٥ت٭بٸٲپت الزئٸڀ ٍپلٵٴڀ

 .  ، و١ٕهپ ، وآٯ٬ؾ ٤پ٤ٓتٱپء ٍپٓٯپسة ٩ع إ٩ٳپن ا٥ٴٲپء ي ا٥ٯٶٯٶڀ،  آتٲد٩ٞ ي ٍٯض آسپئؾ

، ٢پ٥قاِٿ أن يٺْذ ٍم  ٕن يٲپرن ويرِح ، ٢ټن ٤پن آرء ٩ٻهلً  ٢ٺ٩پ إذا اْتٴػ آتٲد٩قن

، وإن ٤پن  ٕن ا٩ٕر ٣د اِتٵع ٜٶدهؿ : ، وٓ أرى ٥ف اخلروج ٜـ أ٣قالؿ َرِح ٜٶده ٩ـ أ٣قالؿ

 .  ٴد ٩ـ يرى أٹف أٜٴؿ بذا ا٥٪ٺن١ٕ ٩ٻهؾ ٢ٸٲ

هق أن ي ٩ـ ٣بق٥ف ،  – ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ - ا٥تٱريؼ٩ٶٳري هذا آپٹَع ا٥سبٿ  و٥ٯؾ  

، وهدم ٥ٳثٕ ممپ ٣رروه ٩ـ ٫َحٸح  ، َٯٿ ِديد ٍټٜپدة ا٥ٶٮر ي ٤تٿ آتٲد٩ٞ ا٥تٱريؼهذا 

 .  كءممـ هق ٜٶد ٩تٯ٫بتٷؿ ٓ خي٭ ، وسف ٜـ َٲٴٸد ٩ـ اٜتٵدوا ٫َحٸحف أو ٬َٯٸٱف و٬َٯٸػ

 .  ، و٣بقل ٩ردود ورد ٩ٲبقل ، َقُٸؼ ضٯٸػ و٬َٯٸػ ُٲڀ ٢ٳپٹځ ا٥ٶتپئڃ

          : هذا  ، و٣د ىدهؿ يٲق٥قن ، أو ا٥ب٭لن ٢ٳؿ ٩ـ ّديڂ ّٳؿ ٜٴٸف إو٥قن ٍپ٥ٶٳپرة

ؾ صح ٢ٸف ّديڂ ٤ذا : ٍ ، ٢ٸٺيت آتٺْر ٢ٸٲقل ٢ٸف ّديڂ َي٫ِح  ، أو ٓ  ا٥بپب ٓ يثبځ ٢ٸف رء
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 .  و٤ذا

 .  ٓ يثبځ ي ا٥تسٵٸڀ ٜٔ ا٥قضقء ّديڂ:  أمحد٤ٲقل 

ي  طٜـ ا٥ٶبل  َي٫ِح  ٓ :  ، وأيب ٜٝ ا٥ٶٸسپٍقري ا٥ٶسپئل، و ، وا٥بزار ا٥بخپريو٣قل 

 .  إٍپّڀ إَٸپن ا٥ٶسپء ي ا٥دٍر وٓ تريٵف رء

 .  ٩ـ ٙٯبپن ّديڂي ٬٢ؾ ٥ٸٴڀ ا٥ٶ٫ػ  َي٫ِح  ٓ :  و٣قل أيب ّپَؿ و١ٕه

 .  ي ا٥تسٴٸٵڀ ا٥قاّدة ي ا٫٥لة رء َي٫ِح  ٓ :  و٣قل ا٥ٯٲٸٝ

 .  ي ز٤پة اخلرضوات ٤بٕ رء َي٫ِح  ٓ :  ا٩ٗ٥ذيو٣قل 

 :  وصحح آتٺْرون أّپديڂ ٣د ّٳؿ آتٲد٩قن ٜٴٸٷپ ٍپ٥رد وٜدم ا٥ٲبقل

 ش. ََٓضرَوََٓضار» ٮلحديڌل:

 :  وهق ٩روي ٩ـ ٚرق

ٍـ أْرِف ا:  وٜـ ٜبپدة ٍـ ا٫٥پ٩ځ.  ا٥٭ٖاين، و ٍـ ٩پِف، وا أمحدأْرِف :  پسٜـ اٍـ ٜب

،  ا٥دار٣٭ٶل: أْرِف  وٜـ أيب ٘ٯٸد . ا٥٭ٖاين: أْرِف  ٩پ٥ؽوٜـ ُٯٴبڀ ٍـ أيب  . ا٥بٸٷٲل، و ٩پِف

 .  ٩پ٥ؽ: أْرِف  وٜـ ٜٵر ٍـ يٸك آپزين ٜـ أٍٸف ٩ر٘لً .  ا٥بٸٷٲل، و الپ٤ؿو

 ش. ٳلِضپلؿٯلٹلپلؿ٬َلريٶلڊل٦َلٞلَٮلؾ٤َلپلډلَا» :َوٛلديڌل

 :  روي ٩ـ ٚرق

،  شالٴٸڀ»ي  ٍق ٹٯٸؿ، وأ ش إو٘ط» ي  ا٥٭ٖاين، و ، واٍـ ٜدي ، وا٥بزار ٍق يٯٔ: أ أْرِف:  ٜـ أٹس

 .  ش إو٘ط» ي  ا٥٭ٖاين:  أْرِف:  ٜـ اٍـ ٜبپسو.  ، وا٥ٲ٬پٜل ش ٩ٯجؿ ا٥٪ٸقخ» واإل٘مٜٸٝ ي 

ََأْصَّضَحَٳلَِ» :َوٛلديڌل ـْ َِٛلڂلَزْتَٯلَُفَٳَل َِل ٬ََلٽَلڄَلڃلي َ٭ُلقُتََيْقٳِلِف ٦َِلڀلَْدُه َٳُلٹَلڈلًٕلَِٔلََٚلَِضِدِه ٗلِِف َٔلَرِسْ َآٳِلڀلڈًل ڀلٽُْلْؿ

ڃْلڂَلڈلَٗلَِحَذا٬لِِٟلَهڈل  .  ا٩ٗ٥ذي، و ٍـ ٩پِف، وا شا٥تپريخ ا٥ٳبٕ»، و شإدب آٱرد»ي  ا٥بخپري:  أْرِفش. اٯلدُّ

 .  وهق يٳپد يٳقن ٩قضقٜپً 

 .  پٹځ َٯد ٜٶد آتٲد٩ٞ ي ١پيڀ ا٥ٶٳپرة وا٥ب٭لنٍؾ ٩ٶٷؿ ٩ـ صحح أّپديڂ ٤

 .  ٬٢ؾ ا٥قِف السـ ٤ٺّپديڂ 
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.  ٜـ ٜٝ وٜـ اٍـ ٜٵرو شَپرخيف»ي الپ٤ؿ . و ٜـ أيب ٘ٯٸد شاٜتلل ا٥ٲٴقب»اخلرائ٭ل ي  پ :أْرِٷ 

ا٥تپريخ »ي  پريا٥بخ. و ، وا٥ٲ٬پٜل ٜـ اٍـ ٜٵر ، واٍـ ٜدي ٜبد ٍـ محٸد. و ٜـ ٜپئ٪ڀ شا٥٭ٿ»ي  ٍق ٹٯٸؿوأ

. واٍـ أٍك ا٥دٹٸپ ي  ٜـ ٜپئ٪ڀش ٙٯٿ اإليمن»ي  ا٥بٸٷٲل، و ٍق يٯٔ، وأش٬٣پء القائڃ»، واٍـ أيب ا٥دٹٸپ ي  شا٥ٳبٕ

.  ٜـ أيب هريرةش آقضقٜپت»، واٍـ القزي ي  ، وا٥ديٴٵل ، وتپمشا٢ٕراد»ي  ا٥دار٣٭ٶل، وش٬٣پء القائڃ»

، شٙٯٿ اإليمن»ي  ا٥بٸٷٲلو ، ٜـ أيب ٫ْٸٱڀ ا٥٭ٖاين. و ٜـ ِپٍر ٍق ٹٯٸؿ، وأشٕو٘طا»ي  ا٥٭ٖاين، و وا٥بزار

ٜـ  ٍـ أيب ٙٸبڀوأْرِف ا ، ٜـ أيب ٍٳرة . وتپم ٜـ أٹس . واٍـ ٜسپ٤ر ٜـ اٍـ ٜبپس ، واٍـ ٜسپ٤ر واخل٭ٸٿ

 .  ٜ٭پء ٩ر٘لً 

،َٯلفَاٝلپلؽَوٯلفَ ذيؽَٯلفَٓإٯلفَإَٓاهللَوٛلدهََٓ:َٳلـَدٜلؾَاٯلِضقق٬َلټلڈللَ: » اٍـ ٜٵر :َوٛلديڌل

اْلٿلدَُيڂلكَويٿلڂلڋلَوهقَٛللََٓيٿلقتَٗلڂلدهَالٟلَوهق٦َلٞلَٮلؾَرءَ٭لديرَ،َٮلتډلَاهللَٯلفَِبڈلَأٯلػَأٯلػَ

،  ا٥٭ٸپ٥زأْرِف ش. وٗلڀلكَٯلفَٗلڂلتڈًلَٕلَالڀلڊل،َور٬لعَٯلفَأٯلػَأٯلػَدرٚلڊلَ،َوْلڈل٦َلڀلفَأٯلػَأٯلػ٢َلڂلئڊلَ،َٛلِضڀلڊلَ

 ش. الٴٸڀ»ي  ٍق ٹٯٸؿ، وأ الپ٤ؿ، و ا٥٭ٖاين، و ا٩ٗ٥ذي٥بزار ، و، وا ٍـ ٩پِف، وا ا٥دار٩ل، و ٜبد ٍـ محٸد، و أمحدو

، وي  ا٥٭ٖاين، و أْرِف ا٥ٯٲٸٝش. وا٢لتٹلڂلڀلقا٦َلٞلَإڃلجڈلحَٛلقائجٽلؿَٗلڈلٯلٽلتِلنَ: »  ٩ٯپذ :َوٛلديڌل

، واٍـ القزي ي  شٙٯٿ اإليمن»ي  ا٥بٸٷٲل، و شالٴٸڀ»ي  ٍق ٹٯٸؿ، وأ شا٫٥ٰٕ»، وي  شإو٘ط»

 .  شتآقضقٜپ»

٬لڂلِلَا٬ل١لض٦َلپلڂلٽلؿَوإنََلَودَإٓ »٥ٱظ  وي شَٓ٘لٵلقٳلقاَيقمَاٯلِضّضڋلَإَٓٔل٬َلريٶلڊل» :َوٛلديڌل

 ش. أٛلدٮلؿَإ٦َٓلقدَٮلرمَأوَْلڈلء٣َلجرة٬َلپلڂلٻلٷلر٦َلپلڂلف

 :  ، ٩روي ٩ـ ٚرق وهق ّديڂ ٩قضقع ٍپٚؾ

ي  ٍق ٹٯٸؿوأ ، ّبپن، واٍـ  ا٥ٶسپئل، و ٍـ ٩پِف، وا ٜبد ٍـ محٸد، و أمحدأْرِف :  ٜـ ٜبد الل ٍـ ٍرس

:  وٜـ ٜبد الل ٍـ ٍرس ٜـ أْتف ا٫٥مء . ا٥٭ٖاينأْرِف :  وٜـ ٜبد الل ٍـ ٍرس ٜـ أٍٸف . شالٴٸڀ»

 . ا٥بٸٷٲل، و الپ٤ؿ، و ا٥٭ٖاين، و ٍـ ْزيٵڀ، وا ا٥ٶسپئل، و ا٩ٗ٥ذي، و أٍق داود، و ٍـ ٩پِف، وا أمحدأْرِف 

  . ا٥رويپين أْرِف:  وٜـ أيب أ٩پ٩ڀ

 .  حقنپَي٫ِح  َٲت٧ آخپ٥ٱڀ ٜٔ ا٥ت٫حٸح ٍؾ ضٯٱقا أّپديڂ ٤پن آتٲد٩قن هذا ول 

ٺٹفٓ   ٮلحديڌل: زمٍ  ـّ  ٳر ـٍ ا٥ٯريب وٍا  .  ي تريٵٷپ رء َي٫ِح  )تريؿ آٯپزف( ٢ٲد ِزم أٍقٍ 
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 .  ٢ٸف رء َي٫ِح  )آٷدي( ٢ٵٶٷؿ ٩ـ ٣پل ٓ  :َوٛلديڌل

 .  ٢ٸف رء ٫ِح  يَ ٓ : )٬٢ؾ ا٥٪پم( ٣پل ا٥ٰمري  :َوٛلديڌل

و٣پل ، وآٶذري وأٍق ا٥ٲپ٘ؿ ا٥د٩٪ٲل  ا٥بٸٷٲل، ٢ٲد أٜٴف  )أٚٸط ا٥ٯرش( :َوٛلديڌل

 .  ي أٚٸط ا٥ٯرش ّديڂ َي٫ِح  ٓ :  ا٥ٕبپين

إذاَدٜلؾَاٯلرٚلؾَ»:  ٣پل ط-أن ر٘قَل الل  -ريض الل ٜٶف  -أيب ا٥زٍٕ ٜـ ِپٍر  :َوٛلديڌل

َ ،َأوَأوىَإ٩ل٬َلرا٣لف ٗلڂلَتفَُ :َا٬ْلتحَ ،َويټلقلَاٯلٴلڂلٷلڈلن :َا٬لتحَٗلخٟل ،َيټلقلَاٝلپَلؽ ٳَلپَلؽَو٣لڂلٷلڈلن،َاٗلتدَرُه

ََيٽْلپَلڅُلهَُ ،٬َلچلنَذٮلرَاهلل٤ََلَرَدَاٝلپَلُؽَاٯلٴلڂلٷلڈلنََ ٗل٪ِّلَ :َ ،٬َلچلنَهقَ٭لڈلل ،َوإذاَاڃلتّضفَٳلـَٳلڀلڈلٳلفَ٭لڈلَٓذٯلؽ ،َو٥لؾي
َٗلٹلدَٳلقهتڈل َڃلٻلزَإٖلي ُيٿْلِِضُؽَاٯلِضٿلقاتَاٯلِضّضعَ،َاْلٿلدَهللَاٯلذيَ ،َوَلَُيٿلْتځلڈلَٔلَٳلڀلڈلٳلځلڈل اْلٿلدَهللَاٯلذيََردي

َٳلـ٬َلرا٣ِلِف٬َلِلتَٮلڈلن٣َلځلڂلداًَ أنَ٘لټلَع٦َلٞلَإرضَإَٓٗلچلذڃلف َٔلَ ،٬َلچلنَٜلري َصٞلي ش. ٬لٶلڈلئؾ،َوإنَ٭لڈلمَوصٞلي

 .  شالٴٸڀ»ي  ٍق ٹٯٸؿ، وأ ّبپن، واٍـ  شا٥دٜپء  »ي  ا٥٭ٖاين، و ا٥ٶسپئل، و ٍق يٯٔ: أ أْرِف

 .  وهق ّديڂ صحٸح
 .  (346ش )ضٯٸػ ا١ٗ٥ٸٿ وا٥ٗهٸٿ»اٹٮر .  ضٯٸػ:  و٣پل ا٥ٕبپين

ّتك صپروا يتجقن ٜٴٸٶپ ، أ ٜٴٸٶپ أهؾ ا٥بدع وإهقاء وا٥ٱسپق ٍؾ ٍٵٶٷڃ آتٺْريـ ىر  

 .  ٍٺّپديڂ أٍپٚٸؾ و٩ٶٳرة
 .  ٞسٴٵ٤پن يبٯڂ إٟ آ٭پهر يرِق ٍر٤ڀ يد آ طأن ا٥ٶبل  :َٮلحديڌل

 .  ٩سح ا٥قِف ٍپ٥ٸديـ ٍٯد ا٥دٜپء :َوٛلديڌل

 .  آپل ٶڀذم ا٥ٳسٿ و٢ت :َڌلوٛلدي

 .  ٢ٴٸخط ْ٭ًپ ٍدل ا٥سٗة ٥ٴٵ٫ٝ :َوٛلديڌل

 .  ِقاز ٤٪ػ ا٥قِف وا٥ٳٱٞ ٥ٴٵرأة :َوٛلديڌل

 .  تٴٸؾ ا٥ٶبٸذ:  وّديڂ.  ٥ٸس ٥ٱپ٘ؼ ١ٸبڀ :َوٛلديڌل

يپ هٵد ، ٹبل ا٥رمحڀ  ط: إين أ٘ٺ٥ؽ وأَقِف إ٥ٸؽ ٍٶبٸل هٵد  إٜٵك ا٥ذي ٢ٸف :َوٛلديڌل

ا٥ٴٷؿ ٙٱع ي ، الل أن يٲيض ّپِتل أو ّپِتل إٟ ٢لن أو ّپِتل ي ٤ذا و٤ذا  إين أَقِف ٍؽ إٟ

 .  ٹبٸل وٙٱٯٶل ي ٹٱز



 235 

 .  وهذه ٩ـ أٹٳر إّپديڂ وأٍ٭ٴٷپ

ٍؾ ٢ٸف ٩ـ  - ٍپلل ٜقذاً  - ، ، أو إمهپل ٹتپِٷؿ وٓ يٯٶل هذا اٹتٲپص أ٣دار ا٥ٯٴمء آتٺْريـ

، و٥ٳـ ٓ  ٤ٳتٿ ا٥تخريڃ وا٫ٓٶٱپت ي الرح وا٥تٯديؾ ، ٍجٷدهؿي٫ؾ إٓ  الٵع ا٥قا٢ر ٩پل

 .  ، ويٯرض ٜـ َراث آتٲد٩ٞ ا٥ثري آٳٶقز يٯؾ ا٥بپُّڂ وا٥٭پ٥ُٿ ٜٵؾ آتٺْريـ ٩پدَف

لؿ  دَ ِِ ، ٢ټن وُ  أن يٶٮر أول ٩پ يٶٮر ٣قل آتٲد٩ٞ ٢ٸٷپ الديڂ٢پٕصؾ ٓـ أراد ٩سٺ٥ڀ ي 

إذا ٤پن ٣قل آتٺْريـ ٢ٸٷپ خيپ٥ػ  ، ٫ْقصپً  ٟ ٣قل آتٺْريـ، أِزأه وٓ يتپج ٍٯد إ ٢ٸٷپ ٣قل

 .  ٣قل آتٲد٩ٞ

 :  هذا واْتٴػ ي َٯٸٞ ّد ٢پصؾ ٍٞ آتٲد٩ٞ وآتٺْريـ

لُمئڀ ٥ٴٷجرة شآٸزان  »٢جٯٴف ا٥ذهبل ي  ٯدُ  جر : ٩پٍ  ـّ  ٯد ا٥ٲرن اخلپ٩س الجري ، و٣پل ٍا  ٍ:  . 

ـْ أَك ٍٯد :  و٣پل ا٥٪ٸخ ٜبد الل ا٥سٯد   ش. ذح آق٣ٮڀ. » ا٥دار٣٭ٶلا٥ٰپ٥ٿ أٹ ف ٩

، و٩ـ  ٢ټذا ٜر٢ځ هذا َبٞ ٥ؽ أمهٸڀ هذا ا٩ٕر ا٥ذي يَٗٿ ٜٴٸف اْتلط ي ا٫ٓ٭ٴحپت

، ٢پ٥قاِٿ ا٥ٱ٫ؾ  ، ٢ٸٶٲٴٿ ا٫٥حٸح ضٯٸٱًپ وا٬٥ٯٸػ صحٸحپً  ُؿ يبٶك ٜٴٸف ْٴط ي إّٳپم

 .  ي أورث ٤ؾ هذا اخلٴط وهذه اإلٙٳپٓت، ا٥ذ ٍٞ ٩راد آتٲد٩ٞ و٢ٷؿ آتٺْريـ
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 املِبَحُح الٖطأدع

 ٔرِخاأَل ٔبِيرتٔتٔل ُلِئصِأالٖت

 لِئدِعالٖتَو ِحِسَذاِلَو ِلَلٔعاِلَو ِحَلَطِصُناِلَو احَلٔديح ٔبُتُن ًِٔم

 

َٚ َٔ َٜ  ِٿ تُ ا٥ٳُ  ـَ ٩ِ  جٴڀٌ  هِ ذِ هَ  ٸٷپڂ ٢ِ حْ ا٥بَ ، وَ  مً ائِ ٷپ دَ تِ ٯَ پ٥َ ٭َ ٩ُ ، وَ  ٷپپئِ ٶَ تِ  ا٣ْ َٔ َٜ  َص رْ ؿ الِ ٴْ ا٥ٯِ  ِٿ پ٥ِ  
(1)  . 

ٍُ َٓ :  قُل پ أ٣ُ ٶَ هُ وَ   َٔ َٜ  رَ ر  َّ  ْـ ٩َ  پِت ٱَ ٶ  ٫َ ٩ُ  ْـ ٩ِ  ؿَ ٴْ ا ا٥ٯِ ذَ هَ  ذَ ُْ ٺْ يَ  نْ ا أَ ذَ هَ  دَ ٯْ ؿ ٍَ ٴْ ٿ ا٥ٯِ پ٥ِ ٭َ ٥ِ  د   

ُٓ  ڀِ يٲَ رِ َٚ  َّ  ٩ِٞ دِ ٲَ تَ ا َٓ تَ ،  ْٙ ِي  عَ ٲَ  يَ ك  َٓ ٳَ  اإل ِ ٯْ ل ََ ت ا٥تِ پ َٗ َٚ ُٓ  يڂدِ الَ ٿ پ٥ِ ض   ْٞ ٍَ  رپيُ َٰ  ا٥تَ ، ِي  پِس ٯَ ا

ُٓ جَ ٷَ ٶْ ٩َ  ُٓ ٩ٞ وَ دِ ٲَ تَ ل ا ِْ تَ ا  .  يـرِ ٺ

ـْ ٣َْق٥ِؽ َهَذا مُ زَ ٴْ يَ :  ٸَؾ ټن ٣ِ ٢ِ  ِٜ قرَ ٷُ ْ٪ ڀ آَ ٱَ ٶّ ٫ُ ٿ آُ تُ ر ا٥ٳُ جْ هَ  ٩ِ ُٓ  ٶدَ ة   !ريـِْ ٺَ تَ ا

َٓ َٓ :  ابقَ الَ وَ  ََ رِ ى َتْ م أرَ إٹ  ، وِ  مزَ ٴْ  يَ  :  ْ٘ ٷَ يِس رِ دْ يؿ   قَ پ هُ پ مِمَ ٸٷَ پ ٢ِ ز ٩َ ٸ  ٵَ يُ  ٍخ ٸْ َٙ  ونَ پ دُ ًٓ ِبَ َل ٲْ تَ پ ا

 ُوَ 
يڂدِ الَ  ؾِ هْ أَ  ِڃ ٶٷَ َِٓ  ػپ٥ِ

َ ٥ِ ذَ ، وَ  (2) َٓ رَ پيَ پ ١َ ؽ أن  ُٓ ٷَ ٶْ ت ا َٚ ٴُ ْٰ ٸؿ ٩َ پهِ ٱَ ځ ٩َ َُ رَ أوَ ، وَ  مدِ ٲَ تَ ڃ ا ،  ڀق

ُ٘ ٶَ ٸْ ٴَ َٜ  ترَ ٜ  وَ وَ   َػ ٯ  ُض ، وَ  ػٸِ ٯَ ا٬َ٥  َح ح  ٫ُ ، ٢َ  پمٳَ ّألَ ٿ ٥ِ ٴَ پ ٣َ ٷَ ٶْ َٜ  َڃ تَ ، ٹَ  ؿٴْ ا ا٥ٯِ ذَ قغ هَ ٴُ ؾ ٍُ بُ پ 

َٓ  َؼ ُ  وُ ، وَ  ٸححِ ا٫َ٥    َح رِ ُِ وَ ، وح رُ جْ ا
ِٜ قَ ٲَ ٍِ  ٴؿُ ا٥ٯِ  دَ ٸ  ٣ُ ، وَ  ڀٲَ ا٥ثِ َٜ  ڀپ٢  َِ  دَ ا َٜ ي  رِ ،   ـ ِي ائِ رَ پر ا٥ٲَ بَ اٜتِ  ـْ ڀ 

َٓ  ـَ ٩ِ  ٕثِ ٤ِ   .  عِ اِض قَ ا

 ٍُ  ؿ  ُُ 
َٜ ٸَ ٶِ ْ  ڀٸ  ٵِ ٳْ ُّ ڀ وَ ي  دِ ٲَ َٜ  ؾپئِ َس ف ٩َ ٴ  ا ٤ُ ذَ ٔ هَ ځ  ځ ٸَ ّٸِ ٺُ ، ٢َ  پوَنَ ر  ٲِ ح يُ پ٥ِ ػ ا٫َ٥ ٴَ ـ ا٥َس ٳُ يَ  ، َل

ْ  ـْ ٩َ  يڂدِ الَ ؿ ٴْ ِٜ  َي  پَض َْ ، وَ  ڀٶ  ا٥ُس  َځ ٸتَ أ٩ُ ، وَ  ڀَٜ دْ ا٥بِ   ِٿ تُ ٳُ ڂ ٍِ بَ ا٥ٯَ  پرَ ٫َ ، ٢َ  ؾٺهَ تَ  يَ لَ ، وَ  ـِس ُيْ  َل

رپهِ ا٥ٮَ  قَ ڀ هُ ٶ  ا٥ُس 
ُٓ ر  َىَ ، وَ  فق٩ِ ٴُ ُٜ وَ  يڂدَ الَ  ِٿ تُ ٤ُ  ٸِؼ ٲِ حْ تَ ٥ِ  رَم ١ْ إَ  رَ د  ٫َ ََ ، وَ  (3)  بْ أ ا

 .  ڀٶ  ا٥ُس  َٔ َٜ  قنَ ٴُ ٭ِ
                                                 

، ٩ع ٩راٜپة ٩پ  إصقل الپ٩ٯڀ ي ٤ؾ ٍپب ، وإٹم ذ٤ر ( و٥ٸس آٲ٫د هٶپ ا٘تٸٯپب ا٫ٓٶٱپت ي الديڂ1)

  ٍف. يبتدئ ٍف و٩پ يٶتٷل

( و٥ٸٶتبف هٶپ إٟ ٣قٌ )ا٘تٲلًٓ بپ دون ٙٸخ( ٢ٷق واضح ، ٢لٍد ٩ـ ٙٸخ يسـ ا٥تٵٸٸز ٍٞ آٶٷجٞ يٳقن 2)

َدريسٷپ ، أ٩پ ا٘تٲلل ا٥٭پ٥ٿ آبتدئ بپ ٍدون ٙٸخ ٢ٷذا هق ا٥ذي أرى ٩ٶٯف وتريٵف ، و٣د أوصٸځ أٹپ ٢٠٩ًپ ٜٔ 

 ي ّٚٸپت هذا ا٥بحڂ ٍجٵٴڀ ٩ـ ٤تٿ آتٺْريـ ٤م ٘ٸٺيت )٢تدٍر( .

 : أن ا٥ٶپٛر ي تٲٸٲپت ١پ٥ٿ آٯپسيـ يٲ٭ع ٍٺٹف ٜبڂ ٍٳتٿ ا٥سٶڀ ، ٢قا٢ٲٶل. ( وذ٤رت ٥٪ٸخٶپ صبحل3)
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َِ حَ : ٢َ  ڀِ ٴَ ٵْ پلُ ٍِ وَ   ٶَ تُ پ
ُٓ  ِٿ تُ ٳُ پ ٥ِ َٞ دِ ٲَ تَ ا َٚ َٔ َٜ  َػ ٶ  َص  ـْ ٩َ وَ  ٩ ْٜ وَ  ّؾ َِ ؿ أَ ٷِ تِ يٲَ رِ    .  ؿٮَ أ

ْٜ ٴْ ٿ ا٥ٯِ پ٥ِ َٚ  قُت ٱُ  يَ َٓ وَ  َٓ تُ ٤ُ  ڀِ ٴَ ٵْ جُ پء ٍِ ٶَ تِ ؿ آ ُٓ  عُ َس  يَ ٿ  َِ د  حَ ا  :  پٴٷَ ٷْ ث 

 احَلٔديح وُوُلُع

 

 .  ٥ٯٵرو ٜبد آٶٯؿ ٘ٴٸؿ ش٥ٴٵبتدئٞ الديڂَٸسٕ ٜٴقم » -1

 . ا٥ّٴْحٸپين ٥ٸق٘ػ ٍـ هپٙؿ  شا٥ثپٍځ اخلٖ» -2

آٺريب ٕيب السـ شالقاهر ا٥سٴٸمٹٸڀ ذح آٶٮق٩ڀ ا٥بٸٲقٹٸڀ» -3
(1)  . 

 .  ٥ٯبد الل ا٥سٯد شآق٣ٮڀ ذح» -4

(2) لپَؿ ا٥ٯقين ا٠٥يػ ش٥ٱٷؿ ا٫ٓ٭ٴح آٲٗح آٶٷڃ» -5
 . 

 ٥ٯبد الل ٍـ يق٘ػ الديع. شالديڂترير ٜٴقم » -6

زيد ٥بٳر ٍـ ٜبد الل أيب شا٥تٺصٸؾ ٕصقل ا٥تخريڃ و٣قاٜد الرح وا٥تٯديؾ» -7
(3)  . 

د٥سٯد ٍـ ٜبد الل الَْٵٸ   شر٘پ٥ڀ أيب داود ذح» -8
(4)  . 

 ٿٍٓـ رِ شا٩ٗ٥ذيٜٴؾ  ذح» -9
(5).  

 .  ٥ٶپس ا٥ٱٷد شا٥تد٥ٸس٩ٶٷڃ آتٲد٩ٞ ي » -11

 .  ٥ٯبد ا٥رمحـ ا٥سٴٵل شالديڂآٶٳر ٜٶد ٹٲپد » -11

                                                 
َؾ ي ٍٯض آقاٚـ ٜٔ ٚريٲڀ آتٺْريـ1)  . ٥ف ، ٢ٴٸٶتبف ( ورٍم أص 

( ويٻْذ ٜٴٸف ي ٤تپٍف ٩پ ذ٤ره ٩ـ ا٥ٳتٿ ا٥تل أوص بپ ٢ټن ٤ثًٕا ٩ٶٷپ ٫٩ٶػ ٜٔ ٩ٶٷڃ آتٺْريـ ، و٥ٸس ٩ـ 2)

 ا٫٥قاب أن يرٍك ا٥٭پ٥ٿ ٜٔ اخل٭ٺ ُؿ يٻ٩ر أن ي٫قب اخل٭ٺ ٍٯد أن يبٴغ آبٴغ ي ا٥ٯٴؿ.

هذا ٓ يرض ٤قٹف ٜٔ ٩ٶٷجٷؿ ٕٹف ي ٩پدة ي٪ٗك ٢ٸٷپ  ، ٥ٳـ ٤تپٍف وا٥٪ٸخ رمحف الل ي ا٥ٰپ٥ٿ ٜٔ ٩ٶٷڃ آتٺْريـ (3)

 . ٩٭بقٜپً  ، ٢ٴؿ أ٣ػ ٜٴٸف ، أ٩پ الزء ا٥ثپين اخلپص ٍپلرح وا٥تٯديؾ ٩ٶف اخلپص ٍپ٥تخريڃ ، أٜٶل الزء إول ا٥ٱريٲپن

 . ، وا٥٪ٸخ ٜبد ا٥ٳريؿ اخل٬ٕ ، وا٥٪ٸخ ٜبد الل ا٥سٯد د( وذّٷپ ا٥٪ٸخ ٜبد آحسـ ا٥ٯبپ4)

٩قا٢ٲتف ٓٶٷڃ إئٵڀ آتٲد٩ٞ، وّري  ٍٵـ أراد ٢ٷؿ ا٫ٓ٭ٴح  ( ول يٻ٥ػ أّد ٩ـ آتٺْريـ ٤تپًٍپ ي ا٫ٓ٭ٴح ٩ثٴف ي5)

، وُپ٥ثڀ  بحل ا٥سپ٩رائل، وأْرى ٍتحٲٸؼ ص ، ٚبٯڀ ٍتحٲٸؼ ٹقر ا٥ديـ ٜٗ ، وٚبع ٜدة ٚبٯپت أن يٯتٶل ٍف أٙد ا٥ٯٶپيڀ

 . ، و٩پ ٤پن ٩ـ ا٥تٯٴٸٲپت ي هذه ا٥٭بٯپت ْلف ٩پ ذ٤ر اٍـ رِٿ ٢ل يٻٍف ٍف وٓ يٴتٱځ إ٥ٸف ا٥رّٸؿ ٍتحٲٸؼ مهپم ٜبد
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 .  َري س٩ٶ٫قر ا٥د خلپ٥د ٍـ شالسـ الديڂ» -12

َبپِري ش -وضقاٍط  ٣قاٜد -آٯٴقل  الديڂ» -13  .  لٵزة آِٴ 

 .  آٺريب ٕيب السـش ٯديؾا٥ٯٴٸؾ ٍٺ٥ٱپظ و٣قاٜد الرح وا٥ت ٙٱپء» -14

  . ٸدانحَ ٴ  ٥ٯبد ا٥ٯزيز ٍـ صپ٥ح ا٥ش وا٥تجريح َرِٸح ا٥تٯديؾ ٣رائـ» -15

               ٥ٴٯل٩ڀ ٜبد ا٥رمحـ ٍـ يٸك شٓپ ي َٺٹٸٿ ا٥ٳقُري ٩ـ إٍپٚٸؾ ا٥تٶٳٸؾ» -16

َُٓٯٴ ِٵل  . (1)ا

 دِيأىَضاأَل ُةَفِسِعَم

 .  ، ٥ٱٷد ٍـ ٜبد الل ا٥ٯمرش أُبځ أصحپبؿو ٩ٯر٢ڀ ا٥رواة آٳثريـ» -17

ٸؾ تٱڀ» -18 ر٘ا ڀٕيب شا٥تح٫ٸؾ ي ذ٤ر رواة ٓا َٜ ـ السٞ أمحد ُزْر بد ا٥رّٸؿٍ   ٜ  .  ا٥ٯرا٣ل ـٍ

  لِئدِعالٖتَو ُحِسَذاِل

 .  ّپَؿ ا٥رازي ٍٓـ أيبشالرح وا٥تٯديؾ» -19 

 .  ٜدي ٍٓـشا٥ٳپ٩ؾ ي ا٬٥ٯٱپء» -21 

٥ٴٵزيشٳملهتذيٿ ا٥» -21 
(2)  . 

 .  ٥ٴذهبلش٩ٸزان آٜتدال » -22

ٌُِتامُل ُعأمَوَد  اتَعِوُضِوامَلَو ٔةَفِئعالٖط و

٥بٳر ٍـ ٜبد الل أيب زيدش٢ٸف ّديڂ َي٫ِح  ا٥تحديڂ ٍم ٓ » -23 
(3)  . 

 .  ٓحٵد ٍـ ٜٝ ا٥٪ق٤پينشا٥ٱقائد آجٵقٜڀ ي إّپديڂ آقضقٜڀ» -24 

                                                 
 . ، أ٘پل الل اإلْلص وا٥سداد هذا ا٥ٶقع ( و٥ٯؾ ر٘پ٥تل هذه ٩ـ ٣بٸؾ1)

، وإٹم يذر ٩ـ ٍٯض ا٥ٶٲقل ي ٤تپٍف ا٥تل  آتٲد٩ٞ ٿٓپ ي ٤ت ، ٢ٷق ٹپ٣ؾ ( وٓ يرض ٤قن ٫٩ٶٱف ٩ـ آتٺْريـ2)

 . ، وهل ي إصقل أ٘پٹٸدهپ ضٯٸٱڀ ٓ َثبځ ، أو ذ٤رهپ بپ ٍپٓٯٶك ، أو أَك أْرِٷپ ورج اإلْت٫پر

ٍتح٫ٸؾ ٩پ ٢پت »، ٜٶقن ٥ف  ٣قاٜد ّديثٸڀ ( وزاد ٜٴٸف ٜٵرو ٜبد آٶٯؿ ٘ٴٸؿ زيپدات ي ِزء ٩ٴحؼ ٍٳتپب3)

 . ، ٤م َٲدم ي هذه ا٥ر٘پ٥ڀ ٢پهتم و٣د زدت ٜٴٸف ٍحٵد الل زيپدات ممپ،  شا٥تحديڂ
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٘مٜٸؾ إلشيؾ اإل٥بپس ٜم اٙتٷر ٩ـ إّپديڂ ٜٔ أ٥سٶڀ ا٥ٶپس ٤٪ػ اخلٱپء و٩ز» -25

 . ٍـ هٵد ا٥ٯجٴقينا

 عُِفٔحَو ِحِئحى الٖصَلَع الُعطِّاال

الؼ إٙبٸٝ  ٥ٯبدشٍٞ ا٫٥حٸحٞ الٵع» -26
(1) . 

 .  (3)(2)هپدي ا٥قادٜل ٓٲبؾ ٍـ ،شالپ٩ع ا٫٥حٸح ممپ ٥ٸس ي ا٫٥حٸحٞ» -27

 لوُصع اأُلأمَواجَل

 .  ٕيب آٯپٚل ا٥ٶقريشالپ٩ع آٯٴؾ آسٶد» -28 

 .  ٍٓـ ّجرشا٥ٯپ٥ٸڀ آ٭پ٥ٿ» -29 

 .  شٜبد ا٥رزاق ٫٩ٶػ» -31

 . شٍـ أيب ٙٸبڀ٫٩ٶػ ا» -31

 .  شٍـ ّٶبؾ أمحد٩سٶد » -32

 االتَؤالٗطَو ُلَلالٔع

 .  شٍٕٸف أمحد٘ٻآت ٜبد الل ٍـ » -33

 يڀ ٜبپس ٍـ هٵد ا٥دوري.، روا شَپريخ يٸك ٍـ ٩ٯٞ» -34

 . ٍـ أيب ٙٸبڀٓ شٍٓـ آديٶل ٍـ أيب ٙٸبڀ٘ٻآت ا» -35

ٕيب هٵد ٜبد ا٥رمحـ ٍـ أيب ّپَؿ ا٥رازي : شا٥ٯٴؾ» -36
(4)  . 

                                                 
( وٓ أٜٴؿ ٤تپًٍپ جع ٍٞ ا٫٥حٸحٞ ضبط ٫٩ٶُٱف الٵَع ٍٸٶٷم ٜٔ ٚريٲڀ ا٥٪ٸخٞ، وإٹم ذ٤رُت أّسٶٷپ 1)

 . ٥ٴٵبتدئٞ

َُ  -ٍحٵد الل  -( وو٣ع ٥ف ٢ٸف ٍٯض إّپديڂ  وهؿ  ي ٫َحٸحٷپ، وهل 2) ٶزل ٩ـ ٩رَبڀ ا٥ٳتپب ٣ٴٸٴڀ ٓ 

 و٬٢ٴف.

 . ، وْتٵٷپ ٍٲراءة َدْوِريڀ ( ويسـ ٍ٭پ٥ٿ الديڂ آٜتٶپء ٍپ٫٥حٸحٞ والپ٩ع آسٶد3)

 .  الل الٵٸد ( وأِؾ ٚبٯپَف ٩پ ٣پم ٍف ٢ريؼ ٩ـ ا٥بپّثٞ ٍټذاف ٘ٯد ٍـ ٜبد4)



 241 

ا٥دار٣٭ٶلٕيب السـ شا٥ٯٴؾ» - 37
(1)  . 

 ٓپهر ٍـ يپ٘ٞ ا٥ٱحؾ. شالپ٩ع ي ا٥ٯٴؾ وا٥ٱقائد» -38

 يرِسِدالٖت

لپ٘ؿ ا٥ٱٷٸد شَٸسٕ ا٥ٯزيز الٵٸد ٥سديد ي تريڃا٥ٶٷڃ ا» -39 
(2)  . 

 . (3) ٕيب إ٘حؼ القيٶل شاٍـ الپرود ١قث آٳدود تريڃ ٩ٶتٲك» -41 

 .  آٴٲـ ٍٓـ شا٥بدر آٶٕ» -41 

 .  ٥أل٥بپينش ا٥سٴسٴتٞ ا٫٥حٸحڀ وا٬٥ٯٸٱڀ» -42 

 .  ، ٍٓـ ٜبد الپدي شَٶٲٸح ا٥تحٲٸؼ» -43

 . ٥ٶبٸؾ ا٥ب٫پرةشپري ي تريڃ إّپديڂ ا٥تل ذ٤رهپ اٍـ ّجر ي ٢تح ا٥بپريهدي ا٥س» -44

 آتٲد٩ٞ ٘قى اٍـ ٜبد الپدي ٢ٯٔ ٩ٶٷڃ - وهذه ا٥ٳتٿ وإن ٤پن ٫٩ٶٱقهپ ٩ـ آتٺْريـ

، وٓ يٯتٵد ٩پ ٢ٸٷپ  ّٕٳپم آتٲد٩ٞ ٜٔ إّپديڂ قلؿْ ٲُ ٹُ ، وَ  ا٥تخريڃ ْپصڀ ، ٥ٳـ يٻْذ ٩ٶٷپ -

وپ٥ٱپهتؿ  ٤ؾ الذر ٩ـ ر، و٥ٸحذ ، إٓ ٩پ وا٢ٲقا ٢ٸف آتٲد٩ٞ ؿ هؿ ٜٔ إّپديڂأّٳپ٩ٷ ٩ـ

 .  وا٫ٓ٭ٴح الديڂ، أو ٣قاٜد  ، أو إّپديڂ ، ي إّٳپم ٜٔ ا٥رواة ٥ٴٵتٲد٩ٞ

 ٢پلل،  ٓٹٯدام ١ٕهپ ي ا٥بپب ٜٔ ٩ٶٷڃ آتٲد٩ٞ،  ٍپ٣تٶپئٷپ إذ ٓ ّٸٴڀ ي ىٶبٷپ وإٹم ٣ٴځ

ويرر ،  آتٲد٩ٞ ن هيٸئ لذه ا٩ٕڀ ٩ـ ي٫ٶػ لپ ي ا٥تخريڃ ٩ـ يبٶل ٜٔ ٩ٶٷڃ إئٵڀٹسٺل أ

 .  أصقلؿ وضقاٍ٭ٷؿ

 

 

                                                 
،  وأ٤ٵٴف هٵد ٍـ صپ٥ح ا٥دٍپد،  ا٥سٴٱل ( وأِؾ ٚبٯپَف ٩پ ٣پم ٍتحٲٸٲف ا٥٪ٸخ هٱقظ ا٥رمحـ زيـ الل1)

 . ٍف ، ٥ٸٯٮؿ ا٥ٶٱع ، و٥ٯؾ الل يٵـ ٜٔ ٚٴبڀ ا٥ٯٴؿ ٍٵـ يرَبف ٜٔ أٍقاب ا٥ٯٴؿ ٢تؿ ي ٘تڀ ٠ٜ نٴداً 

، ا٥٪ٸخ ٹپس ا٥ٱٷد ي ر٘پ٥ڀ و٘ٵٷپ ٍـ  ا٥تقّٸد ( و٣د َٯٲبف و١ٕه ٩ـ ٤تٿ ا٥تخريڃ ّٕپديڂ ٤تپب2)

 . ، ِزاه الل ْٕاً  وأّسـ ٺِپد، ٢ شَٶبٸٷپت ٜٔ ٤تٿ تريڃ ا٥تقّٸد»

بپًٜپ ٥ٴحؼ . -ّٱٮف الل  -( و٣د َراِع ا٥٪ٸخ 3) َّ  ٩ٻْرًا ٜـ ٤ثٕ ممپ ٣رره ٢ٸف ، ٢جزاه الل ًْٕا وزاده ا
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   وحُسالٗػ

آ٘تذ٤پر الپ٩ع ٓذاهٿ ٢ٲٷپء ا٫٩ٕپر وٜٴمء ا٣ٕ٭پر ٢ٸم ٬َٵٶف آقٚٺ ٩ـ ٩ٯپين » -45

 .  ا٥ٖ ٍٓـ ٜبدشا٥رأي وأُپر

ٍٓـ ّجرشا٥بخپريح ٢تح ا٥بپري ٠ٍح صحٸ» -46
(1)  . 

پج» - 47  .  (2)حٵد ٍـ ٜبد الل إر٩لٓ.  ٍـ الجپج ٩سٴؿذح صحٸح ش ا٥ٳق٤ٿ ا٥قه 

 .  ٍٓـ ٣ٸؿ القزيڀش ا٥ٲٸؿ ٜٔ ٘ٶـ أيب داودّپٙٸڀ اٍـ » - 48

 .  ٥ٴٵبپر ٤ٱقريش ا٩ٗ٥ذيتٱڀ إّقذي ذح ٘ٶـ » -49

ٶَْٯپيِن  إ٘مٜٸؾ ٓحٵد ٍـش٘بؾ ا٥سلم ذح ٍٴقغ آرام» -51  .  ا٫٥ 

 .  ٜثٸٵٞ ٍٓـشذح ريپض ا٫٥پلٞ» -51

 .  روايڀ ودرايڀ الديڂأن يتٵٳـ ٩ـ  ٢ٷذه ا٥ٳتٿ ٩ـ يتٵٳـ ٩ٶٷپ يقٙؽ

، وإدا٩ڀ ا٥ٶٮر ي إ٘پٹٸد  ، وآذا٤رة ، وا٥ٱٷؿ : الٱظ ا٥تٵٳـ ٩ـ هذا ا٥ٯٴؿ وجپع

 .  ، ا٥ٯٴؾ والرح وا٥تٯديؾ ، و٤تٿ وآتقن

 .  ٘لم ٜٔ ٜبپده ا٥ذيـ اص٭ٱكوالٵد لل  هذا

٘ـٶڀ  الّجـڀذي ٙـٷر ٩ـ  ٥ٴتپ٘عآقا٢ؼ  ٛٷٕة يقم ٜر٢ڀ  –ٍحٵد الل َٯپٟ  -َؿ ا٥ٱراغ ٩ٶف 

 . ط( ٩ـ هجرة ا٥ٶبل 1432)

 َوَنَتب 

 َأُبو َعٔلٓي 

 ٓئيَطَحاِل ِصِيِصَعاِل ٔدِبَع ًِِب ئِّلَع ًُِب ُخاِزَحاِل 

 

                                                 
، ٢ټن ٍٓـ ّجر ٢ٸف أٙٸپء ِرى  ا٥ٯٴؿ ٥ٱتح ا٥بپري . و٥ٸٶتبف ٚپ٥ٿ ( َٲديؿ وتٲٸؼ وَٯٴٸؼ ٜبد ا٥ٲپدر ٙٸبڀ الٵد1)

َٴڀ٢ٸٷپ ٜٔ ١ٕ ٩ ـِ ا٥٭پ٥ٿ ٍتٯٴٸٲپت  ، ٓ يتبٸٶٷپ ا٥٭پ٥ٿ آبتدئ ٍؾ وٓ پ ٤پن ٜٴٸف أصحپب ا٥ٲرون آَُٱ٬  آتق٘ط، و٥ٸٯت

 ذح وت٧ ا٥بخپري لٵزة ٣پ٘ؿ . ش ٩ٶپر ا٥ٲپري»ا٥ٯل٩ڀ ا٥ٖاك ٜٔ آخپ٥ٱپت ا٥ٯٲديڀ ي ٢تح ا٥بپري، وأويص ٤ذ٥ؽ ٍـ

َٴڀ ، وَٳٴؿ ي أيب ( و٥ٳـ يٶتبف ٥ف ٢ټن ٩ذهبف ي اإليمن و2) إ٘مء وا٫٥ٱپت ٓ يري ٢ٸف ٜٔ ٩ذهٿ أهؾ ا٥ٲرون آَُٱ٬ 

 ط  .٘ٱٸپن ريض الل ٜٶف ٍٳلم ٩ست٪ٶع ، ٹسٺل الل أن ٓ يٯؾ ي ٣ٴقٍٶپ ١ًل ٥ٴذيـ آ٩ٶقا ٫ْقصًپ أصحپب ا٥ٶبل 
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 َسأدُعامَلَصأدُز َوامَل  

 . ا٥ٖ ٍٓـ ٜبد، آ٘تذ٤پر  -

 أّپديڂ ٩ٯٴ ڀ ٛپهرهپ ا٫٥حڀ ، ٓٲبؾ ٍـ هپدي ا٥قادٜل . -

  . آٴٲـ ٍٓـ،  ا٥بدر آٶٕ -

 .  ٥ٯٵرو ٍـ ٜبد آٶٯؿ ٍـ ٘ٴٸؿ،  َٸسٕ ٜٴقم الديڂ ٥ٴٵبتدئٞ -

َُٓٯٴ ِٵل٥ٴٯل٩ڀ ٜبد ا٥رمحـ ٍ، ٓپ ي َٺٹٸٿ ا٥ٳقُري ٩ـ إٍپٚٸؾ  ا٥تٶٳٸؾ  -  . ـ يٸك ا

 .  ٓزيمل ا٥ديـ ال، هتذيٿ ا٥ٳمل  -

 .  ٥بٳر ٍـ ٜبد الل أيب زيد، ٢ٸف ّديڂ  َي٫ِح  ا٥تحديڂ ٍم ٓ  -

 ، روايڀ ٜبپس ٍـ هٵد ا٥دوري. َپريخ يٸك ٍـ ٩ٯٞ -

 .  َٶٲٸح ا٥تحٲٸؼ ، ٍٓـ ٜبد الپدي -

 .  رٜڀ ا٥ٯرا٣لٕيب ز، ا٥تح٫ٸؾ ي ذ٤ر رواة آرا٘ٸؾ  تٱڀ  -

 . ٥ٯبد الل ٍـ يق٘ػ الديع ، ترير ٜٴقم الديڂ -

 .  زيد ٥بٳر ٍـ ٜبد الل أيب،   ا٥تٺصٸؾ ٕصقل ا٥تخريڃ و٣قاٜد الرح وا٥تٯديؾ -

 .  آٺريب ٕيب السـ،  القاهر ا٥سٴٸمٹٸڀ ذح آٶٮق٩ڀ ا٥بٸٲقٹٸڀ -

 .  ّپَؿ ا٥رازي ٍـ أيب، ٓ  الرح وا٥تٯديؾ  -

 .  َري س٩ٶ٫قر ا٥د خلپ٥د ٍـ،  الديڂ السـ  -

 .  َبپِريلٵزة آِٴ  ،   -وضقاٍط  ٣قاٜد -الديڂ آٯٴقل   -

 .  حٸپين٥ٸق٘ػ ٍـ هپٙؿ ا٥ٴ  ،  ا٥ثپٍځ اخلٖ -

 .  ٕهؾ ٩ٳڀ ، تٲٸؼ هٵد ٍـ ٥٭ٱل ا٫٥ّبپغ ر٘پ٥ڀ أيب داود -

 . ٘ٶـ ا٥دار٩ل -

 ٘ٶـ أيب داود . -
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 .ف ٘ٶـ اٍـ ٩پِ -

 . ٘ٶـ ا٩ٗ٥ذي -

 . ٘ٶـ ا٥ٶسپئل -

 .(ل َ٭بع ٍٯد) .شپرث ٍـ ٜٝال»ٵٻ٥ػ ٴ، ٥ذح آٶٮق٩ڀ ا٥بٸٲقٹٸڀ  -

  .ٍٓـ رِٿ،   ٜٴؾ ا٩ٗ٥ذي ذح -

 .  آٺريب ، ٕيب السـ ا٥ٯٴٸؾ ٍٺ٥ٱپظ و٣قاٜد الرح وا٥تٯديؾ ٙٱپء -

 . صحٸح ا٥بخپري -

 . صحٸح ٩سٴؿ -

 .  رمحـ ٍـ أيب ّپَؿ ا٥رازيٕيب هٵد ٜبد ا٥ ، ا٥ٯٴؾ -

 .  ٕيب السـ ا٥دار٣٭ٶل، ا٥ٯٴؾ  -

 .  ٍٓـ ّجر، ٢تح ا٥بپري ٠ٍح صحٸح ا٥بخپري  -

  . حٸدانوا٥تجريح ، ٥ٯبد ا٥ٯزيز ٍـ صپ٥ح ا٥ٴ   َرِٸح ا٥تٯديؾ ٣رائـ -

 .  ٜدي ٍٓـ، ا٥ٳپ٩ؾ ي ا٬٥ٯٱپء  -

 ٩سٶد أمحد . -

 ٩قٚٺ ٩پ٥ؽ . -

 .  ٥ٶپس ا٥ٱٷد، ٥ٸس ا٥تد٩ٶٷڃ آتٲد٩ٞ  -

 .  لپَؿ ا٥ٯقين ا٠٥يػ،  آٲٗح ٥ٱٷؿ ا٫ٓ٭ٴح آٶٷڃ -

 .  ٥ٯبد ا٥رمحـ ا٥سٴٵل،  آٶٳر ٜٶد ٹٲپد الديڂ -

 .  ، ٥ٱٷد ٍـ ٜبد الل ا٥ٯمر وأُبځ أصحپبؿ ٩ٯر٢ڀ ا٥رواة آٳثريـ  -

 .  ٥ٴذهبل، ٩ٸزان آٜتدال  -

 آ٭پ٥ٿ ا٥ٯپ٥ٸڀ ، ٍٓـ ّجر. -
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 229 ......................................................................... آتـ  إمهپل ا٘تٲپ٩ڀ
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